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1

म य
या पुस्तकाचा लेखक जकात (कर) गोळा करणारा म य हा होता ज्याने

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

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

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

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

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

येश-ूयहदू्यांचा राजा.
रूपरेषा
1. येशंुचा जन्म — 1:1-2:23
2. येशंुची गालील पर्ांतातील सेवाकाय — 3:1-18:35
3. येशंुची यहदूा पर्ांतातील सेवाकाय — 19:1-20:34
4. यहदूामधील शेवटला िदवस — 21:1-27:66
5. अंितम घटना — 28:1-20
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4:18-22; 1 . 2:1-5; 3:23-38
1 अबर्ाहामाचा पुतर् दावीद याचा पुतर् जो येशू िखर्स्त याची वंशावळ.

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

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

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

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

योसेफाशी मागणी झालेली होती, पण त्यांचा सहवास होण्यापवूी र् ती पिवतर्
आत्म्यापासनू गभर्वती झालेली िदसनू आली. 19 मरीयेचा पती योसेफ हा
नीितमान होता, परंतु समाजामध्ये ितचा अपमान होऊ नये अशी त्याची इच्छा
होती, म्हणनू त्याने गुप्तपणे ितच्यासोबतची मागणी मोडण्याचा िनणर्य घेतला.
20 तो या गोष्टीिंवषयी िवचार करीत असता त्यास स्वप्नात पर्भचू्या दतूाने
दशर्न देऊन म्हटले; “योसेफा, दावीदाच्या पुतर्ा, तू मरीयेला आपली पत्नी
म्हणनू स्वीकार करण्यास घाबरू नकोस, कारण जो गभर् ितच्या पोटी राहीला
आहे तो पिवतर् आत्म्यापासनू आहे. 21ती पुतर्ाला जन्म देईल आिण तू त्याचे
नाव येशू ठेव, तो आपल्या लोकांस त्यांच्या पापांपासनू तारील.” 22 पर्भनेू
संदेष्ट ांच्याद्वारे जे सांिगतले होते ते पिरपणूर् व्हावे यासाठी हे सवर् झाले, ते
असे,
23 “पाहा कुमारी गभर्वती होईल व पुतर्ाला जन्म देईल,
आिण त्यास इम्मानुएल हे नाव देतील.” या नावाचा अथर्, “आम्हाबरोबर देव.”
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24 तेव्हा झोपेतनू उठल्यावर पर्भचू्या दतूाने आज्ञा िदली होती तसे योसेफाने
केले, त्याने ितचा आपली पत्नी म्हणनू स्वीकार केला. 25 तरी मुलाचा जन्म
होईपयर्ंत त्याने ितच्याशी सहवास ठेवला नाही; आिण त्याने त्याचे नाव येशू
ठेवले.

2

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

तू यहदूाच्या सवर् सरदारांमध्ये किनष्ठ आहेस असे मुळीच नाही
कारण तुझ्यातनू असा सरदार िनघेल

जो मा झ्या इसर्ाएल लोकांचा सांभाळ करील.’ ”
7 मग हेरोद राजाने ज्ञानी लोकांस गुप्तपणे बोलावनू त्यांच्यापासनू तारा

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

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

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

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

आिण ती नाहीत म्हणनू ती सांत्वन पावेना.”

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

3
1:2-8; 3:1-20

1 बािप्तस्मा करणारा योहान त्या िदवसात, यहदूीया पर्ांताच्या अरण्यात
येऊन अशी घोषणा करू लागला की, 2 “पश्चा ाप करा, कारण स्वगार्चे राज्य
जवळ आले आहे.”

3 कारण यशया संदेष्ट ाच्याद्वारे त्याच्याचिवषयी असे सांिगतले होते की,
“अरण्यात घोषणा करणार् याची वाणी झाली;
‘परमेश्वराचा मागर् तयार करा,’

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

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

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

11 मी तुमचा बािप्तस्मा पश्चा ापासाठी पाण्याने करत आहे; परंतु
माझ्यामागनू येणारा आहे तो माझ्याहनू अिधक सामथ्यर्वान आहे आिण
त्याच्या चपला उचलनू घेवनू चालण्याची देखील माझी योग्यता नाही; तो
तुमचा बािप्तस्मा पिवतर् आत्म्याने व अग्नीने करणार आहे. 12 त्याच्या हातात
त्याचे सपू आहे, तो आपले खळे अगदी स्वच्छ करील व आपले गहू कोठारात
साठवील; पण भसू न िवझणार्या अग्नीने जाळून टाकील.”

1:9-11; 3:21, 22; . 1:29-34
13 यानंतर येशू गालील पर्ांताहनू यादन नदीवर योहानाच्या हातनू

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

4
1:12, 13; 4:1-13

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

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

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

भवनाच्या टोकावर उभे केले.
6आिण त्यास म्हणाला, “जर तू देवाचा पुतर् आहेस तर खाली उडी घे, कारण

पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की;
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‘देव त्याच्या दतूांना तुझ्यासाठी आज्ञा करील आिण
तुझे पाय दगडावर आपटू नयेत म्हणनू

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

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

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

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

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

14यशया संदेष्ट ाने पवूी र् जे सांिगतले होते ते पणूर् व्हावे यासाठी हे झाले. ते
असे होते की,
15 “जबुलनू आिण नफताली हा पर्ांत,
सरोवराच्या िकनार्यावरील, यादनेच्या पलीकडील पर्देश व
परराष्ट्रीय गालील
16 जे लोक काळोखांत बसत होते त्यांनी,
मोठा पर्काश पािहला.
मरणाचे सावट असलेल्या सावलीत दव पर्देशात राहणार्या लोकांवर,
ज्योित उदय पावली आहे.”
17 तेव्हापासनू येशनेू उपदेश करणे सुरु केले व तो म्हणू लागला की; “पश्चा ाप
करा, कारण स्वगार्चे राज्य तुमच्या जवळ आले आहे.”

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

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

21 येशू तेथनू पुढे चालत जात असता त्याने दुसरे दोघे भाऊ; जब्दीचा मुलगा
याकोब व त्याचा भाऊ योहान यांना त्यांचे वडील जब्दी याच्याबरोबर होडीत
पाहीले. ते जाळे नीट करत होते. त्याने त्यांना बोलावले, 22 तेव्हा ते दोघेही
लगेचच आपली होडी व आपले वडील यांना सोडून त्याच्यामागे गेले.
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1:35-39; 4:44; 6:17-19
23 गालील पर्ांतात सगळीकडे िफरत, येशनेू त्यांच्या सभास्थानात जाऊन

िशकिवले, देवाच्या राज्याची सुवातार् सांिगतली आिण लोकांचे सवर् पर्कारचे
रोग व सवर् पर्कारचे िवकार बरे केले. 24 येशिूवषयीची बातमी सवर् िसरीया
पर्ांतभर पसरली; मग जे आजारांनी व अनेक पर्कारच्या रोगांनी पीडीत होते,
ज्यांना भतूबाधा झाली होती, जे फेफरेकरी व पक्षघात झाला होता अशा सवार्नंा
लोकांनी त्याच्याकडे आणले आिण येशनेू त्यांना बरे केले. 25मग गालील पर्ांत,
दकापलीस नगर, यरूशलेम शहर, यहदूीया पर्ांत व यादन नदीच्या पलीकडून
आलेल्या लोकांचे मोठे समुदाय त्याच्यामागे चालू लागले.

5
6:20-26

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

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

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

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

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

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

कारण ते देवाला पाहतील.
9 जे शांती करणारे ते धन्य आहेत, कारण त्यांना देवाची मुले म्हणतील.
10 न्यायीपणाकरता ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य आहेत,
कारण स्वगार्चे राज्य त्यांचे आहे.

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

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

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

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

12:57-59
21 ‘खनू करू नको आिण जो कोणी खनू करतो तो न्याय सभेच्या दंडास

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

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

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

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

6:29-31
38 ‘डोळ्याबद्दल डोळा’ व ‘दाताबद्दल दात’ असे सांिगतले होते, हे तुम्ही

ऐकले आहे. 39 परंतु मी तर तुम्हास सांगतो, दुष्टाला अडवू नका. जो कोणी
तुझ्या उजव्या गालावर मारतो, त्याच्याकडे दुसरा गाल कर; 40 जो तुझ्यावर
आरोप करून तुझी बंडी घेऊ पाहतो त्यास तुझा अंगरखाही घेऊ दे; 41 आिण
जो कोणी तुला बळजबरीने धरून एक कोस नेईल त्याच्याबरोबर दोन कोस जा.
42 जो कोणी तुझ्याजवळ काही मागतो त्यास दे आिण जो तुझ्यापासनू उसने
घेऊ पाहतो त्यास पाठमोरा होऊ नको.

6:27-28, 32-36
43 ‘आपल्या शेजार् यावर पर्ीती कर व आपल्या वैर्याचा दे्वष कर’, असे

सांिगतले होते, हे तुम्ही ऐकले आहे. 44 मी तर तुम्हास सांगतो, तुम्ही
आपल्या वैर्यांवर पर्ीती करा आिण जे तुमचा छळ करतात त्यांच्यासाठी
पर्ाथर्ना करा. 45अशासाठी की, तुम्ही आपल्या स्वगार्तील िपत्याचे पुतर् व्हावे;
कारण तो दुष्टांवर व चांगल्यांवर आपला सयूर् उगवतो आिण नीितमानांवर
व अनीितमानांवर पाऊस पाडतो. 46 कारण जे तुमच्यावर पर्ीती करतात
त्यांच्यावर तुम्ही पर्ीती केली तर तुम्हास काय पर्ितफळ िमळावे? जकातदारही
तसेच करतात की नाही? 47 आिण तुम्ही आपल्या बंधुजनांना मातर् सलाम
करीत असला तर त्यामध्ये िवशेष ते काय करता? परराष्ट्रीय लोकही तसेच
करीतात ना? 48 यास्तव जसा तुमचा स्वगीर्य िपता पिरपणूर् आहे तसे तुम्ही
पिरपणूर् व्हा.
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6
1 लोकांनी आपले न्यायीपण पाहावे म्हणनू तुम्ही तुमची न्यायीपणाची कृत्ये

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

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

11:2-4
5 जेव्हा तुम्ही पर्ाथर्ना करता तेव्हा ढोगं्यांसारखे होऊ नका कारण आपण

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

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

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

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

तशीच तू आमची ऋणे आम्हांस सोड.
13 आिण आम्हास परीके्षत आणू नकोस

तर आम्हास त्या दुष्टापासनू सोडव. (कारण की राज्य, सामथ्यर् आिण गौरवही
सवर्काळ तुझीच आहेत.)
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14 कारण जर तुम्ही इतरांचे अपराध क्षमा कराल तर तुमचा स्वगार्तील िपता
तुम्हासही क्षमा करील; 15 पण जर तुम्ही इतरांच्या अपराधांची क्षमा करणार
नाही, तर तुमचा िपताही तुमच्या अपराधांची क्षमा करणार नाही.

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

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

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

11:34-36
22 डोळा शरीराचा िदवा आहे. म्हणनू जर तुमचे डोळे िनदोर्ष असतील

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

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

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

27 आिण िचंता करून आपले आयुष्याची लांबी हाथभरही वाढवणे तुम्हापैकी
कोणाला शक्य आहे का? 28 आिण तुम्ही वस्तर्ांिवषयी का काळजी करता?
रानातील फुलांिवषयी िवचार करा, ती कशी वाढतात? ती कष्ट करीत नाहीत
* 6:24
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आिण ती कापड िवणीत नाहीत, 29 तरी मी तुम्हास सांगतो की, शलमोन
राजादेखील त्याच्या भर वैभवाच्या काळात यांतील एकासारखा ही सजला
नव्हता. 30 तर अहो अल्पिवश्वासी लोकांनो, जी रानफुले आज अिस्तत्वात
आहेत आिण उद्या भट्टीत टाकली जातात त्यांना जर देव त्यांना असा पोशाख
घालतो तर त्याहीपेक्षा िवशेष असा पोशाख तो तुम्हास घालणार नाही काय?
31 ‘आम्ही काय खावे’ िकंवा ‘काय प्यावे’, अथवा ‘आम्ही काय पांघरावे’ असे
म्हणनू काळजीत करु नका.

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

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

7
6:37-42

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

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

11:9-13
7 मागा म्हणजे तुम्हास देण्यात येईल. शोधा म्हणजे तुम्हास सापडेल, ठोका

म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल. 8 कारण पर्त्येकजण जो मागतो त्यास
िमळते, जो शोधतो त्यास सापडते आिण जो ठोठावतो, त्याच्यासाठी दरवाजा
उघडले जाते. 9 तुमच्यामध्ये कोण मनुष्य असा आहे, जो आपल्या मुलाने भाकर
मािगतली तर त्यास दगड देईल? 10 िकंवा त्याने मासा मािगतला असता,
त्याऐवजी त्यास साप देईल? 11 वाईट असनूही जर तुम्हास आपल्या मुलांना
चांगल्या गोष्टी देण्याचे कळते तर तुमच्या स्वगार्तील िपत्याकडे जे मागतात,
त्यांच्या गरजा तो िकती चांगल्या पर्कारे भागवील?
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12 यासाठी ज्या गोष्टी लोकांनी तुमच्यासाठी कराव्यात असे तुम्हास वाटते
त्या सवर् गोष्टी तुम्हीही त्यांच्यासाठी करा, कारण िनयमशास्तर्ाच्या व
संदेष्टयांच्या िशकवणीचे सार हेच आहे.

13:24
13 अरंुद दरवाजाने आत जा कारण नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा रंूद व

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

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

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

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

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

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

मनुष्यासारखा आहे, अशा शहाण्या मनुष्याने आपले घर खडकावर बांधले.
25 मग जोराचा पाऊस झाला आिण परू आला. जोराचा वारा आला. वादळात
घर सापडले, पण ते पडले नाही कारण त्याचा पाया खडकावर बांधला होता.
26जो कोणी माझीही वचने ऐकून त्यापर्माणे आचरण करीत नाही तो कोणाएका
मखूर् मनुष्यासारखा आहे, त्याने आपले घर वाळूवर बांधले. 27 मग जोराचा
पाऊस आला आिण परू आला. जोराचा वारा सुटला. वादळवार्यात ते घर
सापडले आिण कोसळून पडले.”
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28 येशनेू हे सवर् बोलणे समाप्त केल्यावर असे झाले की, लोकसमुदाय
त्याच्या िशक्षणाने थक्क झाला. 29 कारण येशू त्यांना त्यांच्या िनयमशास्तर्
िशक्षकांपर्माणे नव्हे, तर अिधकारवाणीने िशकवत होता.

8

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

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

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

व त्यास िवनंती करत म्हणाला, 6 “पर्भजूी, माझा चाकर पक्षाघाताने अितशय
आजारी होऊन घरात पडून आहे.” 7 येशू त्यास म्हणाला, “मी येऊन त्यास
बरे करीन.” 8 तेव्हा शतािधपतीने उ र िदले की, “पर्भजूी, आपण मा झ्या
छपराखाली यावे अश्या योग्यतेचा मी नाही; पण आपण शब्द मातर् बोला
म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. 9 कारण मीही एक अिधकारी असनू मा झ्या
हाताखाली िशपाई आहेत. मी एकाला ‘जा’ म्हणले की तो जातो, दुसर्  याला
‘ये’ म्हणले की तो येतो आिण माझ्या दासास ‘हे कर’ म्हणले की तो ते करतो.”
10 हे ऐकून येशलूा आश्चयर् वाटले व आपल्यामागे येत असलेल्या लोकांस तो
म्हणाला, “मी तुम्हास खरे सांगतो, मला इसर्ाएलात एवढा िवश्वास आढळला
नाही. 11 मी तुम्हास सांगतो की, पवूकडून व पिश्चमेकडून पुष्कळजण
येतील आिण स्वगार्च्या राज्यात अबर्ाहाम, इसहाक व याकोब याच्या पंक्तीस
बसतील; 12 परंतु राज्याचे पुतर् बाहेरील अंधारात टाकले जातील, तेथे रडणे
व दात खाणे चालेल.” 13 मग येशू शतािधपतीला म्हणाला, “जा, तू जसा
िवश्वास ठेवला तसे तुला िमळाले आहे.” आिण त्याच घटकेस तो चाकर बरा
झाला.

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

आहे असे त्याने पािहले. 15 तेव्हा त्याने ितच्या हाताला स्पशर् केला व ितचा ताप
िनघाला; मग ती उठून त्याची सेवा करू लागली.
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16मग संध्याकाळ झाल्यावर लोकांनी असंख्य दुष्ट आत्म्याने गर्ासलेल्यांना
त्याच्याकडे आणले; तेव्हा त्याने भतेू केवळ शब्दाने घालवली व सवर् आजार्यांना
बरे केले.

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

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

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

4:35-41; 8:22-25
23 मग तो तारवात चढल्यानंतर त्याचे िशष्यही त्याच्यामागे चढले. 24 तेव्हा

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

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

कबरांतनू िनघनू येत असतांना भेटले; ते भयंकर िहंसक होते म्हणनू त्या वाटेने
कोणालाही जाणे शक्य नव्हते. 29 तेव्हा पाहा, ते ओरडून म्हणाले, “हे देवाच्या
पुतर्ा, तू मध्ये का पडतोस? नेमलेल्या समयापवूी र् तू आम्हास पीडा द्यायला
येथे आलेला आहेस काय?” 30 तेथे त्यांच्यापासनू दरू अंतरावर डुकरांचा मोठा
कळप चरत होता. 31 मग ती दुष्ट आत्मे त्यास िवनंती करू लागली की, तू
जर आम्हास काढीत असलास तर त्या डुकरांच्या कळपात आम्हास पाठवनू दे.
32 त्याने त्यास म्हटले, “जा,” मग ती िनघनू डुकरांत िशरली; आिण पाहा, तो
संपुणर् कळप कड ावरून धडक धावत जाऊन समुदर्ात पाण्यात बुडून मरण
पावला. 33 मग त्या डुकरांना चारणारे नगरांत पळाले आिण त्यांनी जाऊन
भतूगर्स्तांच्या गोष्टीसकट सवर् वतर्मान जाहीर केले. 34 तेव्हा पाहा, सवर् नगर
येशलूा भेटावयास िनघाले आिण त्यास सीमेबाहेर जाण्याची िवनंती केली.
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9
2:1-12; 5:17-26

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

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

जकात गोळा करतात त्या नाक्यावर बसलेले पािहले. तेव्हा येशू त्यास
म्हणाला, “माझ्यामागे ये.” तेव्हा तो उठला आिण त्याच्यामागे गेला.

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

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

* 9:17
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सांडतो; तर नवा दर्ाक्षरस नव्या कातडी िपशव्यांत घालतात. म्हणजे दोन्हीही
िटकून राहतात.”

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

अिधकारी त्याच्याकडे आला व येशचू्या पाया पडून म्हणाला, “माझी मुलगी
आताच मरण पावली आहे. परंतु आपण येऊन आपला हात ितच्यावर ठेव म्हणजे
ती पुन्हा िजवंत होईल.” 19 तेव्हा येशू उठून आपल्या िशष्यांबरोबर त्याच्यामागे
जाऊ लागला.

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

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

27 तेव्हा येशू तेथनू जात असता दोन आंधळे त्याच्यामागे ओरडत चालले.
म्हणू लागले, “हे दािवदाच्या पुतर्ा, आम्हावर दया कर.” 28 येशू त्या घरात
गेला तेव्हा ते आंधळेही त्याच्याकडे त्याच्यामागे आत आले. त्याने त्यांना
िवचारले, “मी तुम्हास दृष्टी देऊ शकेन असा तुमचा िवश्वास आहे का?” “होय,
पर्भ,ू” त्यांनी उ र िदले. 29 मग त्याने त्यांच्या डोळ्यांना स्पशर् केला आिण
म्हणाला, “तुमच्या िवश्वासापर्माणे तुमच्यासोबत घडो.” 30 आिण त्यांना
पुन्हा दृष्टी आली. येशनेू त्यांना सक्त ताकीद िदली, “पाहा, हे कोणाला कळू
देऊ नका.” 31 परंतु ते बाहेर गेले आिण त्यांनी त्या सवर् पर्देशात त्याची िकती र्
गाजवली.

32 मग ते दोघे तेथनू िनघनू जात असताना लोकांनी एका मुक्या, भतूबाधा
झालेल्या मनुष्यास येशकूडे आणले. 33 जेव्हा येशनेू भतू काढून टाकले तेव्हा
पवूी र् मुका असलेला तो मनुष्य बोलू लागला. लोकांस याचे आश्चयर् वाटले व ते
म्हणाले, “इसर्ाएलामध्ये यापवूी र्असे घडलेले कधीही पाहण्यात आले नव्हते.”
34 परंतु परूशी म्हणाले, “हा भुतांच्या अिधपतीच्या साहाय्याने भतेू काढतो.”

35 येशू त्यांच्या सभास्थानामध्ये िशक्षण देत व राज्याच्या सुवातची घोषणा
करत आिण सवर्पर्कारचे रोग व सवर्पर्कारचे आजार बरे करत, पर्त्येक
नगरातनू व पर्त्येक गावातनू िफरला.
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10:2, 3
36 आिण जेव्हा त्याने लोकांचे समुदाय पािहले तेव्हा त्यास त्यांचा कळवळा

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

10
1 येशनेू आपल्या बारा िशष्यांना आपल्याजवळ एकतर् बोलावले आिण

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

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

13:9-13; 21:12-17
16 लांडग्यांमध्ये जसे मेंढरास पाठवावे तसे मी तुम्हास पाठवत आहे, म्हणनू

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

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

26 म्हणनू त्यांना िभऊ नका, कारण उघडे होणार नाही असे काही झाकलेले
नाही आिण कळणार नाही असे काही गुप्त नाही. 27 जे मी तुम्हास अंधारात
सांगतो ते तुम्ही पर्काशात बोला आिण कानात सांिगतलेले जे तुम्ही ऐकता
ते तुम्ही छतावरून गाजवा. 28 जे शरीराला वधतात पण आत्म्याचा वध करू
शकत नाहीत त्यांना िभऊ नका, तर त्यापेक्षा आत्म्याला व शरीराला जो मारू
शकतो व नरकात टाकू शकतो त्यास भ्या. 29 दोन िचमण्या एका नाण्याला
िवकत नाहीत काय? तरीही तुमच्या स्वगीर्य िपत्याच्या इच्छेिशवाय त्यातील
एकही जिमनीवर पडणार नाही. 30 आिण तुमच्या डोक्यावरचे केससुद्धा त्याने
मोजलेले आहेत. 31 म्हणनू घाबरु नका. पुष्कळ िचमण्यांपेक्षा तुम्ही अिधक
मौल्यवान आहात. 32 जो कोणी मनुष्यांसमोर मला स्वीकारील त्यास मीसुद्धा
माझ्या स्वगार्तील िपत्यासमोर स्वीकारीन. 33पण जो कोणी मनुष्यांसमोर मला
नाकारील त्यास मीसुद्धा माझ्या स्वगार्तील िपत्यासमोर नाकारीन.

34असे समजू नका की मी पृथ्वीवर शांतता पर्स्थािपत करायला आलो आहे.
मी शांतता स्थािपत करायला आलो नाही तर तलवार चालवायला आलो आहे.
35 मी फूट पाडायला आलो आहे, म्हणजे मुलाला त्याच्या िपत्यािवरुद्ध आिण
मुलीला ितच्या आईिवरुद्ध, सुनेला ितच्या सासिूवरुद्ध उभे करायला आलो
आहे. 36 सारांश, मनुष्याच्या घरचीच माणसे त्याचे शत्रू होतील. 37 जो
माझ्यापेक्षा स्वतःच्या िपत्यावर िकंवा आईवर अिधक पर्ीती करतो, तो मला
योग्य नाही. जो माझ्यापेक्षा आपल्या मुलावर, मुलीवर अिधक पर्ीती करतो,
तो मला योग्य नाही. 38 जो आपला वधस्तंभ घेऊन माझ्यामागे येण्याचे
नाकारतो, तो मला योग्य नाही. 39 जो आपला जीव िमळवतो तो त्यास
गमवील पण जो माझ्याकिरता आपला जीव गमावतो तो त्यास िमळवील.
* 10:25
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40 जी व्यक्ती तुम्हास स्वीकारते ती व्यक्ती मला स्वीकारते आिण ज्या
िपत्याने मला पाठवले त्यालाही स्वीकारते. 41 जो कोणी संदेष्ट ांचा स्वीकार
त्याच्या संदेशाच्या सेवेमुळे करतो, त्यास संदेष्ट ाचे पर्ितफळ िमळेल आिण
नीितमानाला नीितमान म्हणनू जो स्वीकारतो त्यास नीितमानाचे पर्ितफळ
िमळेल. 42मी तुम्हास खरे सांगतो की,या लहानातील एकाला िशष्य म्हणनू जो
कोणी प्यालाभर थंड पाणी प्यायला देईल तोही आपल्या पर्ितफळाला मुळीच
मुकणार नाही.

11
7:18-35

1 येशनेू त्याच्या बारा िशष्यांना आज्ञा सांगण्याचे संपिवल्यावर तो तेथनू
िनघाला आिण गालील पर्ांतातील गावामध्ये िफरून िशकवू आिण उपदेश करू
लागला.

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

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

10 त्याच्यािवषयी असे िलिहण्यात आले आहे की,
पाहा, मी माझ्या दतूाला तुझ्यापुढे पाठवतो
तो तुझ्यासाठी मागर् तयार करील.

11 मी तुम्हास खरे सांगतो की, स्तर्ीयांपासनू जन्मलेल्यांमध्ये बािप्तस्मा
करणारा योहान याच्यापेक्षा मोठा असा कोणी झाला नाही, तरीही स्वगार्च्या
राज्यात जो अगदी लहान आहे तो त्याच्यापेक्षा मोठा आहे. 12 बािप्तस्मा
करणारा योहान याच्या िदवसापासनू आतापयत लोक स्वगार्च्या राज्यावर
जोराने हल्ला करीत आहे आिण हल्ला करणारे ते िहरावनू घेतात. 13 कारण
योहानापयत सवर् संदेष्टे व िनयमशास्तर् यांनी भिवष्य सांिगतले. 14 आिण जर
तुम्ही ते स्वीकारण्यास तयार असाल तर येणारा एलीया तो हाच आहे. 15ज्याला
ऐकायला कान आहेत तो ऐको.

16 या िपढीला मी कोणती उपमा देऊ? जी बाजारात बसनू आपल्या
सोबत्यांना हाक मारतात त्यांच्यासारखी ही िपढी आहे. ती म्हणतात.
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17 आम्ही तुमच्यासाठी संगीत वाजवले तरी तुम्ही नाचला नाहीत. आम्ही
िवलाप केला तरी तुम्ही ऊर बडवनू घेतले नाही. 18 योहान काही न खाता
व िपता आला, पण ते म्हणतात त्यास भतू लागले आहे. 19 मनुष्याचा पुतर्
खातपीत आला. ते म्हणतात, पाहा, हा खादाडा व दारूबाज, जकातदार व पापी
लोकांचा िमतर्, परंतु ज्ञानाची योग्यता त्याच्याद्वारे घडणार्या योग्य गोष्टीमुळे
ठरते.

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

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

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

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

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

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

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

10 सभास्थानात हात वाळलेला एक मनुष्य होता. काही यहदू्यांनी येशवूर काही
दोषारोप करता यावा या हेतनेू त्यास िवचारला, “शब्बाथ िदवशी रोग बरे करणे
योग्य आहे काय?” 11 येशनेू त्यांना उ र िदले, “जर तुमच्यापैकी एखाद्याकडे
मेंढरू असले व शब्बाथ िदवशी ते खड्ड ात पडले, तर तो त्यास वर काढणार
नाही काय? 12 तर मग मनुष्य मेंढरापेक्षा िकतीतरी अिधक मौल्यवान आहे.
म्हणनू िनयमशास्तर् लोकांस शब्बाथ िदवशी चांगले करण्याची मोकळीक देते.”
13मग येशू त्या वाळलेल्या हाताच्या मनुष्यास म्हणाला, “तुझा हात पुढे सरळ
कर.” त्या मनुष्याने हात लांब केला व तो हात बरा झाला आिण दुसर्या
हातासारखाच चांगला झाला.

14 नंतर परूश्यांनी बाहेर जाऊन त्यास कसे मारावे यािवषयी मसलत केली.
15 परूशी काय करीत आहेत ते येशलूा माहीत होते. म्हणनू येशू तेथनू गेला.
पुष्कळ लोक येशचू्या मागे िनघाले व त्याने जे कोणी रोगी होते, त्या सवार्नंा
बरे केले. 16 आिण त्याने त्यांना िनक्षनू सांिगतले की, तो कोण आहे, हे इतरांना
सांगू नका. 17यशया संदेष्ट ाच्याद्वारे जे सांिगतले गेले होते ते पणूर् होण्यासाठी
त्याने असे म्हटले.
18 “हा माझा सेवक, याला मी िनवडले आहे.
मी त्याजवर पर्ीती करतो आिण त्याच्यािवषयी माझा जीव संतुष्ट वाटतो.
मी आपला आत्मा त्याच्यावर ठेवीन,
आिण तो परराष्ट्रीय लोकांस योग्य न्यायाची घोषणा करील.

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

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

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

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

11:29-30
* 12:24
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38 काही िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक व परूशी यांच्यापैकी काहीजणांनी येशलूा
म्हटले, “गुरुजी, तुमच्या हातनू एखादे िचन्ह पहावे अशी आमची इच्छा आहे.”
39 येशनेू उ र िदले, “जे लोक देवाशी अपर्ामािणक आहेत, पापी आहेत असे
लोक पुराव्यासाठी चमत्कार पाहू इिच्छतात. पण योना संदेष्ट ािशवाय दुसरे
िचन्ह तुम्हास िमळणार नाही. 40 कारण योना जसा तीन िदवस व तीन रातर्ी
मोठ ा माशाच्या पोटात होता तसा मनुष्याचा पुतर् तीन िदवस व तीन रातर्ी
पृथ्वीच्या पोटात राहील. 41 जेव्हा तुमच्या िपढीचा न्याय होईल, तेव्हा िननवे
शहराचे लोक उभे राहतील, तुमच्यािवरुध्द साक्ष देतील आिण तुम्हास दोष
देतील कारण त्यांनी योनाच्या उपदेशावरून पश्चा ाप केला आिण आता तर
तुमच्यामध्ये योनापेक्षा महान असा कोणीएक येथे आहे. 42 न्यायाच्या िदवशी
दिक्षणेकडील देशाची राणी या िपढीबरोबर उभी राहून िहला दोषी ठरवील कारण
शलमोनाचे ज्ञान ऐकायला ती पृथ्वीच्या शेवटापासनू आली आिण शलमोनापेक्षा
महान असा कोणी येथे आहे.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,
44 स्वगार्चे राज्य शेतात लपवलेल्या धनासारखे आहे, ती कोणाएका

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

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

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

51 तुम्हास या सवर् गोष्टी समजल्या काय? ते त्यास म्हणाले, हो. 52 तेव्हा
तो त्यांना म्हणाला, “पर्त्येक िनयमशास्तर्ाचा िशक्षक जो स्वगार्च्या राज्याचा
िशष्य झाला आहे तो आपल्या भांडारातनू नव्या जुन्या गोष्टी काढणार् या
मनुष्यासारखा आहे.”

6:1-6; 4:16-30
53 नंतर असे झाले की, हे दाखले सांगण्याचे समाप्त केल्यावर येशू तेथनू

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

14
6:14-29; 9:7-9

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

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

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

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

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

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

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

15
7:1-23

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

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

10 तेव्हा लोकांस आपल्याजवळ बोलावनू त्याने म्हटले, “ऐका व समजनू
घ्या. 11 जे तोडंाद्वारे आत जाते ते मनुष्यास अशुद्ध करीत नाही, पण जे तोडंातनू
* 14:25
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बाहेर िनघते तेच मनुष्यास अशुद्ध करते.” 12 नंतर िशष्य जवळ येऊन त्यास
म्हणाले, “परूश्यांनी जेव्हा हे ऐकले तेव्हा ते रागावले हे आपणाला कळले
काय?” 13 पण त्याने उ र देऊन म्हटले, “पर्त्येक रोप जे माझ्या स्वगार्तील
िपत्याने लावले नाही ते उपटले जाईल. 14 त्यांना जाऊ द्या. ते आंधळे वाटाडे
आहेत. जर एका आंधळ्याने दुसर्या आंधळ्याला वाट दाखवण्याचा पर्यत्न
केला तर दोघेही खड्ड ात पडतील.” 15 पेतर् म्हणाला, “आमच्यासाठी हा
दाखला स्पष्ट करून सांगा.” 16 येशनेू त्यांना िवचारले, “तुम्ही अजनूही अज्ञानी
आहात काय? 17 जे काही तोडंात जाते ते सवर् पोटात जाते व मग शौचकूपातनू
बाहेर टाकले जाते. हे तुम्हास अजनू समजत नाही काय? 18 परंतु ज्या गोष्टी
तोडंातनू बाहेर िनघतात त्या अंतःकरणातनू येतात व त्याच मनुष्यास अशुद्ध
करतात. 19कारण वाईट िवचार, खनू, व्यिभचार, जारकम, खोट ा साक्षी, िनंदा
ही अंतःकरणातनू बाहेर िनघतात. 20 या गोष्टी मनुष्यास अशुद्ध करतात. परंतु
न धुतलेल्या हाताने खाण्याने मनुष्य अशुद्ध होत नाही.”

7:24-30
21 नंतर येशू तेथनू िनघनू सोर व िसदोनाच्या भागात गेला. 22 तेव्हा

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

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

8:1-10
32 मग येशनेू आपल्या िशष्यांना आपल्याजवळ बोलावनू म्हटले, “मला

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

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

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

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

िवसरले. 6 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “परूशी व सदकूी यांच्या खिमरािवषयी
सावध असा.” 7 तेव्हा ते आपसात िवचार करून म्हणाले, “आपण भाकरी
घेतल्या नाहीत म्हणनू ते असे म्हणत आहे.” 8 पण येशनेू हे ओळखनू
म्हटले, “अहो अल्पिवश्वास,ू आपण भाकरी घेतल्या नाहीत असा िवचार तुम्ही
आपसामध्ये का करता? 9 तुम्हास अजनू समजत नाही काय? पाच भाकारीनंी
पाच हजार लोकांस जेवू घातले ते आिण त्यानंतर तुम्ही िकती टोपल्या उचलनू
घेतल्या ते तुम्हास आठवत नाही काय? 10तसेच चार हजारांच्या जेवणाला सात
भाकरी आिण तुम्ही िकती टोपल्या उचलनू घेतल्या हे तुम्हास आठवत नाही
काय? 11 मी भाकरी िवषयी तुम्हास बोललो नाही, तर परूशी व सदकूी यांच्या
खिमरािवषयी सावध राहा, असे म्हणालो, हे तुम्हास कसे समजत नाही?”
12 तेव्हा त्यांना समजले की, त्याने त्यांना भाकरीच्या खिमरािवषयी सावध
राहण्यास सांिगतले नव्हते तर परूशी आिण सदकूी यांच्या िशकवणुकीिवषयी
सावधान राहायला सांिगतले होते.
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8:27-30; 9:18-20
13 येशू िफिलप्पाच्या कैसरीया या भागाकडे गेला. तो त्याच्या िशष्यांना

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

8:31-33; 9:21, 22
21 तेव्हापासनू येशू िखर्स्त आपल्या िशष्यांना सांगू लागला की, आपण

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“मनुष्याचा पुतर् मनुष्यांच्या हाती धरून िदला जाणार आहे. 23 ते त्यास िजवे
मारतील आिण ितसर्या िदवशी तो पुन्हा उठिवला जाईल.” तेव्हा िशष्य फार
दुःखी झाले.

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

18
9:33-37; 9:46-48

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

 
9:42-48; 17:1, 2

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

12जर एखाद्या मनुष्याजवळ शंभर मेंढरे आहेत आिण त्यांच्यापैकी एक मेंढरू
हरवले तर तो नव्याण्णव मेंढरे टेकडीवर सोडून देईल आिण ते हरवलेले एक
मेंढरू शोधायला जाईल की नाही? 13 आिण जर त्या मनुष्यास हरवलेले
मेंढरू सापडले तर त्यास कधीही न हरवलेल्या नव्याण्णव मेंढरांबद्दल वाटणार्या
आनंदापेक्षा त्या एकासाठी जास्त आनंद होईल. असे मी तुम्हास खरे सांगतो,
14 तशाच पर्कारे, या लहान मुलांपैकी एकाचा अगदी लहानातील लहानाचा ही
नाश व्हावा अशी तुमच्या स्वगीर्य िपत्याची इच्छा नाही.

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

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

21 नंतर पेतर् येशकूडे आला आिण त्याने िवचारले, “पर्भ,ू जर माझा भाऊ
माझ्यावर अन्याय करीत रािहला तर मी त्यास िकती वेळा क्षमा करावी?
मी त्यास सात वेळा क्षमा करावी काय?” 22 येशनेू उ र िदले, “मी तुला
सांगतो, फक्त सातच वेळा नाही तर उलट त्याने तुझ्यावर साताच्या स रवेळा
अन्याय केला तरी तू त्यास क्षमा करीत राहा.” 23 म्हणनूच स्वगार्च्या राज्याची
* 18:8
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तुलना एका राजाशी करता येईल. आपले जे चाकर आपले देणे लागत होते
त्यांच्याकडून त्या राजाने पैसे परत घेण्याचे ठरवले. 24 जेव्हा त्याने पैसे जमा
करायला सुरूवात केली, तेव्हा एक देणेकरी ज्याच्याकडे लक्षावधी रुपयांचे कजर्
होते त्यास त्याच्याकडे आणण्यात आले. 25 त्या देणेकर्याकडे राजाचे पैसे परत
करण्यासाठी काहीच नव्हते, तेव्हा मालकाने आज्ञा केली की त्याला, त्याच्या
पत्नीला, त्याच्या मुलांना आिण जे काही त्याच्याकडे आहे ते सवर् िवकले जावे
आिण जे पैसे येतील त्यातनू कजार्ची परतफेड व्हावी. 26 परंतु त्या चाकराने
पाया पडून, गयावया करीत म्हटले, मला थोडी सवलत द्या. जे काही मी तुमचे
देणे लागतो ते तुम्हास परत करीन. 27 त्या मालकाला आपल्या चाकराचा
कळवळा आला, म्हणनू त्याने त्या चाकराचे सवर् कजर् माफ केले आिण त्यास
सोडले. 28 नंतर त्याच चाकराचे काही शंभर चांदीचे नाणे देणे लागत असलेला
दुसरा एक चाकर पिहल्या चाकराला भेटला. त्याने त्या दुसर्या चाकराचा गळा
पकडला आिण तो त्यास म्हणाला, तू माझे जे काही पैसे देणे लागतोस ते सवर्
आताच्या आता दे. 29 परंतु दुसरा चाकर गुडघे टेकून गयावया करीत म्हणाला,
मला थोडी सवलत द्या. जे काही पैसे मी तुम्हास देणे लागतो ते परत करीन.
30 पण पिहल्या चाकराने दुसर्या चाकराला सांभाळून घेण्यास साफ नकार
िदला. उलट तो गेला आिण त्याने त्यास तुरंूगात टाकले. तेथे त्यास त्याचे कजर्
िफटेपयत रहावे लागणार होते. 31 घडलेला हा पर्कार जेव्हा दुसर्या चाकरांनी
पािहला तेव्हा ते फार दुःखी झाले, तेव्हा ते गेले आिण त्यांनी जे सवर् घडले
होते ते मालकाला सांिगतले. 32 तेव्हा पिहल्या चाकराच्या मालकाने त्यास
बोलावले व तो त्यास म्हणाला, “दुष्टा, तू माझे िकतीतरी देणे लागत होतास,
परंतु मी तुझे देणे माफ करावे अशी िवनंती तू मला केलीस तेव्हा मी तुझे सवर् कजर्
माफ केले. 33 म्हणनू तू तुझ्याबरोबरच्या चाकरालाही तशीच दया दाखवायची
होतीस?” 34मालक फार संतापला, िशक्षा म्हणनू मालकाने पिहल्या चाकराला
तुरंूगात टाकले आिण त्याने सवर् कजर् फेडीपयत त्यास तुरंूगातनू सोडले नाही.

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

19
10:1-12

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

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

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

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

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

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

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

20
1 “म्हणनू स्वगार्चे राज्य हे कोणा शेतमालकासारखे आहे. जो अगदी पहाटे

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

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

घेतले आिण त्यांना म्हणाला, 18 “पाहा, आपण यरूशलेम शहराकडे जात
आहोत. मनुष्याच्या पुतर्ाला धरून मुख्य याजक लोक व िनयमशास्तर्ाचे
िशक्षक यांच्या हाती धरुन देण्यात येईल. ते त्यास मरणदंड ठरतील.
19आिण थट्टा करावयास, फटके मारावयास व वधस्तंभावर िखळावयास त्यास
परराष्ट्रीयांच्या हाती देतील. परंतु ितसर्या िदवशी तो परत जीवनात येईल.”

10:35-45
20 त्यानंतर जब्दीच्या मुलांची आई, आपल्या मुलांसह त्याच्याकडे आली.

ती त्याच्या पाया पडली आिण ितने त्यास एक िवनंती केली. 21 त्याने ितला
िवचारले, “तुला काय पािहजे?” ती म्हणाली, “माझा एक मुलगा तुमच्या
राज्यात तुमच्या उजवीकडे बसेल आिण दुसरा डावीकडे बसेल असे वचन द्या.”
22 तो ितला म्हणाला, “तू काय मागत आहेस ते तुला समजत नाही! जो
प्याला मी िपणार आहे तो तुम्हास िपता येईल काय?” ते म्हणाले, होय, “िपता
येईल!” 23 येशू त्याना म्हणाला, “तुम्ही खरोखर माझ्या प्याल्यातनू प्याल
खरे, पण माझ्या उजव्या आिण डाव्या हाताला बसण्याचा मान कोणाला देणे
हे ठरिवणारा मी नाही, तर माझ्या िपत्याने तो मान कोणाला द्यायचा हे ठरवले
आहे.” 24 जेव्हा इतर दहा िशष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते त्या दोघां भावांवर नाराज
झाला.
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25 मग येशनेू त्यांना बोलावनू म्हटले, “परराष्ट्रीय लोकांच्या राजांना
लोकांवर आपली स ा आहे हे दाखवणे आवडले आिण त्यांच्या पर्मुख नेत्यांना
आपले अिधकार वाटेल तसे वापरणे आवडते. 26 पण तुमचे वागणे तसे नसावे.
जर तुमच्यातील कोणाला मोठे व्हायचे असेल तर त्याने तुमचा सेवक झाले
पािहजे. 27 आिण ज्याला पिहला व्हावयाचे आहे त्याने दास झाले पािहजे.
28 म्हणजे तुम्ही मनुष्याच्या पुतर्ासारखे असले पािहजे. जसा तो इतरांकडून
सेवा करून घ्यायला आला नाही तर इतरांची सेवा करायला आिण अनेकांचे
तारण व्हावे यासाठी आपला जीव खंडणी म्हणनू देण्यासाठी आला.”

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

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

21
11:1-10; 19:28-40; . 12:12-19

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

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

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

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

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

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

11:12-14
18 दुसर्या िदवशी सकाळी तो शहराकडे पुन्हा येत असता त्यास भकू लागली.

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

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

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

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

12:1-12; 20:9-19
33“हा दुसरा दाखला ऐकाः एक मनुष्य होता, त्याचे शेत होते. त्याने आपल्या

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

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

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

22
14:15-24

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

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

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

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

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

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

29 येशनेू त्यांना उ र देऊन म्हटले, “तुम्ही चुकीची समजतू करून घेत
आहात, कारण तुम्हास शास्तर्लेख व देवाचे सामथ्यर् माहीत नाही. 30 तुम्हास
समजले पािहजे की, पुनरुत्थानानंतरच्या जीवनात लोक लग्न करणार नाहीत
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िकंवा करून देणार नाहीत, उलट ते स्वगार्त देवदतूासारखे असतील. 31 तरी,
मरण पावलेल्यांच्या पुनरुत्थानािवषयी देवाने तुम्हास जे सांिगतले ते तुम्ही
अजनूपयत वाचले नाही काय? 32 ते असे की, ‘मी अबर्ाहामाचा देव,
इसहाकाचा देव आिण याकोबाचा देव आहे,’ तो मरण पावलेल्यांचा देव नाही
तर िजवंताचा देव आहे.” 33 जेव्हा जमावाने हे ऐकले तेव्हा त्याच्या िशकवणीने
आश्चयर्चिकत झाले.

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

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

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

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

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

23
12:38-40; 20:45-47

1 येशू लोकांशी व त्याच्या िशष्यांशी बोलला, 2 तो म्हणाला,
“िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक व परूशी हे मोशेच्या आसनावर बसले आहेत.
3 म्हणनू ते जसे सांगतात तसे तुम्ही करा आिण पाळा. पण तुम्ही त्यांच्या
कृतीपर्माणे तसे करू नका. याचे कारण ते सांगतात पण त्यापर्माणे करत
नाहीत. 4 वाहावयास अवघड असे ओझे ते बांधतात व लोकांच्या खांद्यांवर
देतात पण स्वतः ते ओझे उचलायला एक बोटदेखील लावत नाहीत. 5 ते
त्यांचे सवर् कामे लोकांनी पाहावे म्हणनू करतात कारण ते आपली स्मरणपतरे्
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रंूद करतात आिण आपल्या झग्यांचे काठ मोठे करतात. 6 मेजवानीच्या
िठकाणी आपल्याला िवशेष मानाची जागा िमळावी असे त्यांना वाटते. तसेच
यहूद्यांच्या सभास्थानात मोक्याच्या जागी बसायला त्यांना फार आवडते.
7बाजारातील मुख्य रस्त्याने जाता येता लोकांनी आपल्याला मान द्यावा याची
त्यांना फार आवड असते आिण लोकांनी त्यांना ‘रब्बी’ म्हणावे असे त्यांना
वाटते. 8 परंतु तुम्ही स्वतःला ‘रब्बी’ म्हणवनू घेऊ नका. तुम्ही सवर् एकमेकांचे
भाऊ आहात, तुमचा गुरू एकच आहे. 9 आिण जगातील कोणालाही िपता
म्हणू नका कारण तुमचा िपता एकच आहे व तो स्वगार्त आहे. 10 तुम्ही स्वतःला
मालक म्हणनू घेऊ नका. तुमचा मालक िखर्स्त आहे. 11 तुमच्यातील जो सेवक
बननू तुमची सेवा करतो तो तुमच्यात सवार्त मोठा होय. 12 जो स्वतःला मोठा
समजेल त्यास कमी लेखले जाईल. स्वतःला लहान समजणारा पर्त्येकजण
मोठा गणला जाईल.

13 अहो, परूश्यांनो आिण िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो, तुम्हास हाय,
तुम्ही ढोगंी आहात! तुम्ही स्वगार्च्या राज्याचा रस्ता लोकांसाठी बंद करता,
तुम्ही स्वतः तर आत जात नाहीच, पण जे आत जाण्याचा पर्यत्न करतात
त्यांनाही आत जाऊ देत नाहीत. 14 अहो परूश्यांनो व िनयमशास्तर्ाच्या
िशक्षकांनो, ढोगं्यांनो तुमची केवढी दुदर्शा होणार कारण तुम्ही िवधवांची घरे
खाऊन टाकता व ढोगंाने लांब लांब पर्ाथर्ना करता; यामुळे तुम्हास अिधक
िशक्षा होइल. 15 परूश्यांनो व िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो, तुम्ही दुःखी
व्हाल. तुम्ही ढोगंी आहात कारण तुम्ही एक मतानुसारी करण्यासाठी समुदर्
व भमूी पालथी घालता आिण तुम्हास तो िमळाला म्हणजे तुम्ही त्यास
आपल्याहून दुप्पट नरकपुतर्ासारखे करून टाकता.

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

23 परूश्यांनो, िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो, तुम्ही दुःखी व्हाल. तुम्ही
ढोगंी आहात! तुमचे जे काही आहे त्याचा दशांश तुम्ही देवाला देता; पुिदना,
शेप, िजरे यांचा देखील दशांश देता. पण िनयमशास्तर्ाच्या महत्त्वाच्या गोष्टी
म्हणजे: न्याय, दया व िवश्वास या गोष्टी तुम्ही सोडल्या आहेत; पण तुम्ही या
करायच्या होत्या आिण त्या सोडावयाच्या नव्हत्या. 24 तुम्ही आंधळे वाटाडे



23:25 47 म य 23:39

आहात. तुम्ही डास गाळून काढता व उटं िगळून टाकता. 25 अहो परूश्यांनो,
िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो, तुम्ही दुःखी व्हाल, तुम्ही ढोगंी आहात! तुम्ही
आपल्या ताट व वाट ा बाहेरून साफ करता पण ते आतनू अपहार आिण
असंयम यांनी त्या आतनू भरल्या आहेत. 26 अहो परूश्यांनो, तुम्ही आंधळे
आहात! अगोदर तुमची वाटी आतनू घासा व धुवा म्हणजे ती बाहेरून देखील
खरोखर साफ होईल.

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

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

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

तुझ्याकडे पाठवलेल्यांना दगडमार करणार्या, कोबंडी जशी आपल्या िपल्लांना
पंखाखाली एकवटते तसे तुझ्या मुलांबाळांना एकवटण्याची पुष्कळ वेळा माझी
इच्छा होती, पण तुमची इच्छा नव्हती. 38 पाहा, आता तुमचे घर तुमच्यासाठी
ओसाड होईल. 39 मी तुला सांगतो, पर्भचू्या नावाने येणारा धन्यवािदत असो.
असे म्हणेपयत तू मला पाहणारच नाहीस.”
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13:1, 2; 21:5, 6
1मग येशू परमेश्वराच्या भवनातनू बाहेर येऊन पुढे जात होता, त्याचे िशष्य

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

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

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

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

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

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

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

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

25
1 तेव्हा त्या िदवसात स्वगार्चे राज्य दहा कुमारीसंारखे असेल, त्यांनी त्यांचे

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

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

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

जाण्याअगोदर आपल्या चाकरांना बोलावनू आपली मालम ा त्यांच्या हाती
िदली. 15*त्यांच्यातील एकाला त्याने पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या,
दुसर्याला त्याने दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या आिण ितसर्याला
त्याने एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िदल्या. पर्त्येकाला त्यांच्या

* 25:15 5 िकक्कार, 3 िकक्कार, 1 िकक्कार; एक िकक्कार म्हणजे साधारण 20 वषार्चंी मजुरी
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त्यांच्या योग्यतेपर्माणे त्याने पैसे िदले. मग तो आपल्या पर्वासास गेला.
16 ज्याला पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िदल्या होत्या त्याने
त्यापर्माणे काम करायला सुरूवात केली आिण आणखी पाच हजार सोन्याच्या
नाण्याच्या थैल्या त्याने िमळिवल्या. 17 त्याचपर्माणे, ज्याला दोन हजार
सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या होत्या त्याने आणखी दोन हजार
सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या कमिवल्या. 18 पण ज्याला एक हजार सोन्याच्या
नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या होत्या, त्याने जिमनीत एक खड्डा खोदला आिण
मालकाचे नाणे त्यामध्ये लपवले. 19 बराच काळ लोटल्यानंतर त्या चाकरांचा
मालक आला व त्याने त्यांचा िहशोब घ्यायला सुरुवात केली. 20 ज्याला
पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या होत्या, त्याने मालकाकडे
आणखी पाच हजार आणनू िदल्या, तो म्हणाला, मालक, तुम्ही िदलेल्या
नाण्यांवर मी आणखी पाच हजार नाणी िमळिवली. 21 त्याचा मालक म्हणाला,
शाब्बास,चांगल्या आिण िवश्वासू दासा,तू भरंवसा ठेवण्यायोग्य चाकर आहेस,
तू थोड ा नाण्यांिवषयी इमानीपणे वागलास, म्हणनू मी पुष्कळावर तुझी
नेमणकू करीन. आत जा आिण आपल्या मालकाच्या आनंदात सहभागी हो!
22 नंतर ज्या मनुष्यास दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या
होत्या, तो मालकाकडे आला आिण म्हणाला; मालक, तुम्ही मला दोन हजार
सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िदल्या होत्या त्यापासनू मी आणखी दोन हजार
कमवल्या आहेत. 23 मालक म्हणाला, शाब्बास, चांगल्या आिण िवश्वासू
दासा,तू भरंवसा ठेवण्यायोग्य चाकर आहेस,तू थोड ा नाण्यांिवषयी इमानीपणे
वागलास, म्हणनू मी पुष्कळावर तुझी नेमणकू करीन. आत जा आिण आपल्या
मालकाच्या आनंदात सहभागी हो! 24 नंतर ज्याला एक हजार सोन्याच्या
नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या होत्या, तो मालकाकडे आला व म्हणाला, मालक,
मला माहीत होते की आपण एक कठीण िशस्तीचे मनुष्य आहात. जेथे पेरणी
केली नाही तेथे तुम्ही कापणी करता आिण जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक घेता.
25 मला आपली भीती होती. म्हणनू मी जाऊन तुमच्या एक हजार सोन्याच्या
नाण्याच्या थैल्या जिमनीत लपवनू ठेवल्या. हे घ्या! हे तुमच्याच आहेत!
26 मालकाने उ र िदले, अरे वाईट आिण आळशी चाकरा, मी जेथे पेरणी केली
नाही तेथे कापणी करतो आिण जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक घेतो, हे तुला
माहीत होते. 27 तर तू माझी नाणी सावकाराकडे ठेवायचे होतेस म्हणजे मी घरी
आल्यावर मला ते व्याजासिहत िमळाले असते. 28 म्हणनू मालकाने दुसर्या
चाकरांना सांिगतले, याच्याजवळच्या एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या
घ्या आिण ज्याच्याजवळ दहा हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या आहेत त्यास
द्या. 29 कारण आपल्याकडे जे आहे, त्याचा वापर करणार्याला आणखी देण्यात
येईल आिण त्यास भरपरू होईल, पण जो आपल्याजवळ असलेल्याचा उपयोग
करीत नाही त्याच्याजवळ जे काही असेल ते सवर् त्याजपासनू काढून घेण्यात
येईल. 30 नंतर मालक म्हणाला, त्या िनकामी चाकराला बाहेरच्या अंधारात
टाक. तेथे रडणे व दात खाणे चालेल, मनुष्याचा पुतर् सवाचा न्याय करील.
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31मनुष्याचा पुतर् जेव्हा त्याच्या स्वगीर्य गौरवाने आपल्या देवदतूांसह येईल
तेव्हा तो त्याच्या गौरवी राजासनावर बसेल. 32 मग सव राष्ट्रे त्याच्यासमोर
एकतर् जमतील. त्यांना तो एकमेकांपासनू िवभक्त करील. ज्यापर्माणे
मेंढपाळ मेंढरे शेरडांपासनू वेगळी करतो. 33 तो मेंढरांना आपल्या उजवीकडे
बसवील पण शेरडांना तो डावीकडे बसवील. 34मग राजा जे त्याच्या उजवीकडे
आहेत त्यांना म्हणेल, या, जे तुम्ही माझ्या िपत्याचे धन्यवािदत आहात!
हे राज्य जगाच्या स्थापनेपासनू तुमच्यासाठी तयार केले आहे त्या राज्याचे
वतनदार व्हा. 35 हे तुमचे राज्य आहे, कारण जेव्हा मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही
मला खायला िदले. मी तहानेला होतो तेव्हा तुम्ही मला प्यावयास िदले. मी
परका होतो आिण तुम्ही मला आत घेतले 36 मी उघडा होतो तेव्हा तुम्ही मला
कपडे िदले. मी आजारी होतो, तेव्हा तुम्ही माझी काळजी घेतली. मी तुरंूगात
होतो तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे आला. 37मग जे नीितमान आहेत ते उ र देतील,
पर्भू आम्ही तुला केव्हा भुकेला व तहानेला पािहले आिण तुला खायला आिण
प्यायला िदले? 38 आम्ही तुला परका म्हणनू कधी पािहले आिण तुला आत
घेतले िकंवा आम्ही तुला केव्हा उघडे पािहले व कपडे िदले? 39आिण तू आजारी
असताना आम्ही तुला कधी भेटायला आलो? िकंवा तुरंूगात असताना कधी
तुझ्याकडे आलो? 40 मग राजा त्यांना उ र देईल, मी तुम्हास खरे सांगतो
येथे असलेल्या माझ्या बांधवातील अगदी लहानातील एकाला तुम्ही केले, तर
ते तुम्ही मलाच केले. 41 मग राजा जे आपल्या डाव्या बाजलूा आहेत त्यांस
म्हणेल, माझ्यापासनू दरू जा. तुम्ही शािपत आहात, सावर्कािलक अग्नीत जा,
हा अग्नी सैतान व त्याच्या दतूांसाठी तयार केला आहे. 42ही तुमची िशक्षा आहे
कारण मी भुकेला होतो पण तुम्ही मला काही खायला िदले नाही, मी तहानेला
होतो पण तुम्ही मला काही प्यावयास िदले नाही. 43 मी पर्वासी असता माझा
पाहुणचार केला नाही. मी वस्तर्हीन होतो. पण तुम्ही मला कपडे िदले नाहीत.
मी आजारी आिण तुरंूगात होतो पण तुम्ही माझी काळजी घेतली नाही. 44मग
ते लोकसुद्धा त्यास उ र देतील, पर्भू आम्ही कधी तुला उपाशी िकंवा तहानेले
पािहले िकंवा पर्वासी म्हणनू कधी पािहले? िकंवा वस्तर्हीन, आजारी िकंवा
तुरंूगात कधी पािहले आिण तुला मदत केली नाही? 45 मग राजा त्यांना उ र
देईल, मी तुम्हास खरे सांगतोः माझ्या अनुयायांतील लहानातील लहानाला
काही करण्याचे जेव्हा जेव्हा तुम्ही नाकारले, तेव्हा तेव्हा ते तुम्ही मला करण्याचे
नाकारले. 46 “मग ते अनीितमान लोक सावर्कािलक िशक्षा भोगण्यास जातील,
पण नीितमान सावर्कािलक जीवन उपभोगण्यास जातील.”

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

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

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

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

14:10, 11; 22:3-6
14 बारा िशष्यांपैकी एक यहदूा इस्कायो र्त मुख्य याजकांकडे गेला. 15 यहदूा

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14:53-65; 22:66-71; . 18:12-14, 19-24
57 त्या लोकांनी येशलूा धरले, त्यांनी त्यास महायाजक कयफा याच्या

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

14:66-72; 22:54-62; . 18:15-18, 25-27
69 यावेळी पेतर् वाड ाच्या अंगणात बसला होता. महायाजकाच्या

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

27

15:1; 23:1; . 18:28
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1 जेव्हा सकाळ झाली तेव्हा सवर् मुख्य याजक लोक व वडीलजन यांनी
येशिूवरूद्ध कट केला आिण कशा पर्कारे येशलूा ठार मारायचे याचा िवचार
केला. 2 त्यांनी येशलूा साखळदंडानी बांधनू दरू नेले व शाषक िपलाताच्या
स्वाधीन केले.

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

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

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

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

15:16-20
27 नंतर िपलाताचे िशपाई येशलूा राज्यपालाच्या वाड ात घेऊन आले आिण

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 मग शब्बाथानंतर आठवड ाचा पिहला िदवस उजडतांच पहाटेस
मग्दालीया नगराची मरीया, याकोब व योसेफ यांची आई मरीया कबर
पाहावयास तेथे गेल्या 2 त्यावेळी पाहा, तेथे मोठा भकंूप झाला. परमेश्वराचा
दतू स्वगार्तनू उतरून तेथे आला. त्याने कबरेच्या तोंडावरची धोंड बाजलूा
लोटली व तो तीवर बसला. 3 त्याचे रूप चमकणार्या िवजेसारखे व त्याचे कपडे
बफार्सारखे शुभर् होते. 4 पहारा करणारे िशपाई खपू घाबरले, ते थरथर कापू
लागले आिण ते मरण पावलेल्या मनुष्यांसारखे झाले. 5 देवदतू त्या िस्तर्यांना
म्हणाला, “िभऊ नका, कारण मी जाणतो की, ज्याला वधस्तंभावर िखळले होते
त्या येशलूा तुम्ही शोधत आहात. 6 पण तो इथे नाही कारण तो म्हणाला होता,
त्यापर्माणे त्यास मरणातनू उठिवण्यात आले आहे. या आिण जेथे त्यास ठेवले
होते ती जागा पाहा. 7 आता लवकर जा आिण त्याच्या िशष्यांना सांगा, तो
मरणातनू उठला आहे आिण बघा, तो तुमच्यापुढे गालील पर्ांतात जात आहे
आिण तुम्ही त्यास तेथे पाहाल. पाहा, मी तुम्हास सांिगतले आहे.” 8 तेव्हा त्या
िस्तर्या भयाने व मोठ ा आनंदाने कबरेजवळून घाईने िनघाल्या व त्याच्या
िशष्यांना हे वतर्मान सांगण्यासाठी त्या धावत गेल्या. 9 मग पाहा; येशू त्यांना
भेटला आिण तो त्यांना म्हणाला, “शांती असो!” त्या त्याच्याजवळ आल्या.
त्यांनी त्याचे पाय धरले आिण त्यास नमन केले. 10 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला,
“िभऊ नका, जा, माझ्या भावांना सांगा की त्यांनी गालील पर्ांतात जावे. ते
ितथे मला पाहतील.”

11 त्या िस्तर्या िशष्यांना सांगण्यासाठी गेल्या. तेव्हा कबरेवरील पहारेकरी
िशपायांतील काहीजण नगरात गेले आिण त्यांनी घडलेले सवर् मुख्य याजकांना
सांिगतले. 12 नंतर याजक जाऊन वडीलजनांना भेटले आिण त्यांनी एक कट
रचला. त्यांनी िशपायांना पुष्कळ पैसे देऊन असे म्हणण्यास सांिगतले. 13 ते
म्हणाले, “लोकांस असे सांगा की, आम्ही रातर्ी झोपेत असताना येशचेू िशष्य
आले आिण त्यांनी त्याचे शरीर चोरुन नेले. 14 हे जर राज्यापालाच्या कानावर
गेले तर आम्ही त्याच मन वळवू देऊ आिण तुम्हास काही होऊ देणार नाही.”
15 मग िशपायांनी पैसे घेतले व याजकांनी सांिगतले तसे केले आिण ही गोष्ट
यहदूी लोकात आजवर बोलण्यात येते.

* 27:63
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16:14-18; 24:36-49; . 20:19-23; .
1:6-8

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

“पाहा, मी माझ्या दतूाला तुझ्यापुढे पाठवतो,
तो तुझ्यासाठी मागर् तयार करील;
3 अरण्यांत 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.
6 योहान उंटाच्या केसांपासनू बनवलेली वस्तरे् घालीत असे. त्याच्या कंबरेला
कातड ाचा पट्टा होता व तो टोळ व रानमध खात असे. 7 तो घोषणा
करून म्हणत असे, “माझ्यापेक्षाही महान असा 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 िदवसात असे झाले की, येशू गालील पर्ांतातील नासरेथ नगराहनू

आला आिण योहानाच्या हातनू यादन नदीत येशनेू बािप्तस्मा घेतला. 10 येशू
पाण्यातनू वर येताना, आकाश उघडलेले आिण पिवतर् आत्मा 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
12 मग आत्म्याने लगेचच त्यास अरण्यांत घालवले. 13 सैतान त्याची परीक्षा

पाहत असता तो अरण्यांत चाळीस िदवस राहीला. तो वनपशूंमध्ये होता. आिण
देवदतू येऊन त्याची सेवा करीत होते.

. 4:12-17; 4:14-15
14 योहानाला अटक झाल्यानंतर, येशू गालील पर्ांतास आला व देवाकडून

आलेली सुवातार् त्याने गाजवली. 15तो म्हणाला, “आता योग्य वेळ आली आहे,
देवाचे राज्य जवळ आले आहे, पश्चा ाप करा आिण सुवातवर िवश्वास ठेवा.”
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. 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 म्हणजे मी तुम्हास माणसे
धरणारे करीन.” 18 मग 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 येशू आिण 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 ाने
ओरडला, 24 आिण 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 राहा व याच्यातनू नीघ.” 26 “नंतर अशुद्ध आत्म्याने त्यास िपळले व
तो मोठ ाने ओरडून त्याच्यातनू बाहेर िनघनू गेला.” 27 लोक 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 व

याकोब यांच्याबरोबर िशमोन व 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 आजारी आिण भतूांनी
पछाडलेल्यास त्याच्याकडे आणले. 33 सवर् नगर दरवाजापुढे जमा झाले.
34 त्याने िनरिनराळ्या रोगांनी आजारी असलेल्यांना बरे केले व अनेक लोकांतनू
भतेू काढली. पण त्याने भतूांना बोलू िदले नाही कारण ती त्यास ओळखत होती.

. 4:23-25; 4:42-44
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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 जवळपासच्या गावात जाऊ या, म्हणजे मला तेथे देखील उपदेश करता
यावा म्हणनू आपण दुसरीकडे जाऊ कारण त्यासाठीच मी िनघनू आलो आहे.”
39 मग तो सवर् गालील पर्ांतातनू, त्यांच्या सभास्थानातनू उपदेश करीत आिण
भतेू काढीत िफरला.

. 8:1-4; 5:12-16
40एक 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 समथर् आहात.” 41 येशलूा त्याचा कळवळा आला,
त्याने हात पुढे करून त्यास स्पशर् केला व म्हटले, “माझी इच्छा आहे, शुद्ध
हो.” 42 आिण लगेच त्याचे कुष्ठ गेले व तो शुद्ध झाला. 43 येशनेू त्यास
सक्त ताकीद िदली व लगेच लावनू िदले. 44 आिण 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 रािहला आिण 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 दरवाजाबाहेरदेखील जागा नव्हती. तेव्हा तो त्यांना
वचन सांगत होता. 3 मग काही लोक त्याच्याकडे पक्षघाती मनुष्यास घेऊन
आले. त्यास चौघांनी उचलनू आणले होते. 4परंतु गदी र्मुळे त्यांना त्या मनुष्यास
येशजूवळ नेता येईना,मग तो जेथे उभा होता त्याच्यावरचे छप्पर त्यांनी काढले
व ज्या खाटेवर तो मनुष्य होता, 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 मनुष्य असे का बोलत
आहे? हा दुभार्षण करीत आहे! 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 ऊठ आपला बाज उचलनू घेऊन चाल असे म्हणणे;
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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 सवर् आश्चयर्चिकत झाले व देवाचे
गौरव करत 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 बरेच
जकातदार व पापी लोकही येशू व त्याच्या िशष्यांबरोबर 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 बोलावण्यास आलो आहे.”

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

येशकूडे आले आिण त्यास म्हणाले, “योहानाचे िशष्य व परूशी लोक उपवास
करतात परंतु तुझे िशष्य उपवास का करीत नाहीत?” 19 येशू त्यांना म्हणाला,
“वर्हाड ांबरोबर वर आहे तोपयत त्यांनी उपवास करणे त्यांना शक्य आहे
काय? वर बरोबर आहे तोपयत त्यांना उपवास करणे शक्य नाही. 20 परंतु असे
िदवस येतील की, वर त्यांच्यापासनू घेतला जाईल आिण नंतर ते त्या िदवसांत
उपवास करतील. 21 कोणी नव्या कापडाचा तुकडा जुन्या कापडाला जोडीत
नाही, जर तो असे करतो तर नवे कापड जुन्या कापडाला फाडील व िछदर् मोठे
होईल. 22 तसेच नवा दर्ाक्षरस कोणीही दर्ाक्षरसाच्या जुन्या कातडी िपशवीत
घालीत नाही. जर तो असे करतो तर दर्ाक्षरस कातडी ि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
व त्याच्याबरोबर असलेल्या लोकांस भकू लागली व त्यांना खावयाला हवे होते.
तेव्हा त्यांनी काय केले यािवषयी तुम्ही वाचले नाही काय? 26 अब्याथार

* 2:23 , िवसाव्याचा िदवस
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महायाजक असताना, तो देवाच्या भवनात कसा गेला आिण देवाला समिपर्त
केलेल्या भाकरी, ज्या िनयमशास्तर्ापर्माणे याजकािशवाय कोणीही खाऊ 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

1मग 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
लोकांच्या समोर 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 हात लांब 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
7 मग येशू आपल्या िशष्यांसह सरोवराकडे िनघनू गेला आिण गालील

व यहदूीया पर्ांतातनू मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागोमाग िनघाला.
8यरूशलेम 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 चें गरून
जाऊ नये म्हणनू त्याने आपल्या िशष्यांना एक होडी तयार ठेवण्यास सांिगतले.
10 कारण त्याने अनेक लोकांस 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!” 12 पण 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
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असावा. 16 मग येशनेू या बारा जणांची िनवड केली व जो िशमोन त्यास पेतर्
हे नाव िदले. 17जब्दीचा 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.

. 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 लागले असे त्यांचे म्हणणे
होते. 22 तसेच यरूशलेम शहराहनू 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. 26 जर सैतान स्वतःलाच िवरोध करू
लागला आिण त्याच्यातच फूट पडली तर तो िटकू शकणार नाही, तर त्याचा
शेवट होईल. 27 खरोखर कोणालाही बलवान मनुष्याच्या घरात िशरून त्याची
मालम ा लुटता येणार नाही. पर्थम त्या बलवान मनुष्यास बांधले पािहजे,
मगच त्याचे घर लुटता येईल.”

28मी तुम्हास खरे सांगतो की, “लोकांच्या पापांची व त्यांनी केलेल्या देवाच्या
िनंदेची त्यांना क्षमा होईल. 29 पण जो कोणी पिवतर् आत्म्याची िनंदा करील,
त्याची कधीच क्षमा 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 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?” 34मग 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

* 3:22
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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. 2तो 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 प यांनी येऊन खाऊन टाकले. 5 काही बी खडकाळ
जिमनीत पडले, तेथे त्यास फारशी माती नव्हती. माती खोल नसल्यामुळे ते
लगेच उगवले. 6पण 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 म्हणाला, “देवाच्या राज्याचे रहस्यदान
तुम्हास िदले आहे, परंतु बाहेरच्यांना सवर्काही दाखल्यांनी सांगण्यात येते.
12 यासाठी की त्यांनी पाहत असता 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; 17 तथािप 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 इतर गोष्टीचंा लोभ ही त्यांच्यामध्ये िशरून वचनाची 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 होईल आिण 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 त्याच मापाने तुम्हास मापनू देण्यात येईल.
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25 कारण ज्याच्याजवळ आहे त्यास आणखी िदले जाईल व ज्या कोणाजवळ
नाही त्याच्यापासनू जे आहे तेही काढून घेतले जाईल.”

26आणखी तो म्हणाला, “देवाचे राज्य असे आहे 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 कळत नाही. 28 जमीन आपोआप पीक देते,
पिहल्याने अंकुर, मग कणीस, मग कणसात भरलेला दाणा. 29 पीक तयार होते
तेव्हा तो त्यास लगेच िवळा लावतो कारण कापणीची वेळ आलेली असते.”

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 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, “हा आहे तरी कोण, वारा आिण
समुदर्देखील 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. 3 तो कबरांमध्ये राहत असे व त्यास साखळदंडाने
आणखी बांधनू ठेवणे आता कोणाला शक्य नव्हते. 4 कारण 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
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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” अशी तो त्यास आगर्हाने ि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 घातलेला आिण
शुद्धीवर आलेला 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. 18मग तो तारवात जात असता, पवूी र्भतूगर्स्त 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 जा आिण 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.
23 त्याने आगर्हाने त्यास िवनवणी केली की, “माझी लहान मुलगी मरायला
टेकली आहे. ितने बरे होऊन जगावे म्हणनू आपण येऊन ितच्यावर हात ठेवा.”
24मग 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
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त्याच्यामागे येऊन त्याच्या वस्तर्ाला स्पशर् केला. 28 कारण 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. 34तो ितला म्हणाला, “मुली, तुझ्या िवश्वासाने तुला
बरे केले आहे. शांतीने जा आिण तुझ्या पीडेपासनू मुक्त हो.”

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. 38 मग 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 गेले
आहे.” 40 तेव्हा ते त्यास हसू लागले. 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 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
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करण्यािवषयी त्यांना पर्श्न पडला. 4 मग 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.” 10 आणखी तो त्यास म्हणाला, “ज्या
कुठल्याही घरात तुम्ही जाल तेथे तुम्ही ते शहर सोडीपयत 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
14 हेरोद राजाने येशिूवषयी ऐकले कारण येशचेू नाव सगळीकडे 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.” 16परंतु 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.” 19याकिरता हेरोदीयेने योहानािवरूद्ध मनात अढी धरली. ती त्यास ठार
मारण्याची संधी पाहत होती. परंतु ती त्यास मारू शकली नाही, 20कारण 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
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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 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 भोजनास आलेल्या 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
चला आिण थोडा िवसावा घ्या.” कारण तेथे पुष्कळ लोक जात येत होते व
त्यांना जेवायलाही सवड िमळत नव्हती. 32 तेव्हा ते सवर्जण तारवात बसनू
रानात गेले. 33 परंतु पुष्कळ लोकांनी त्यांना जाताना पािहले व ते कोण आहेत
हे त्यांना कळाले तेव्हा सवर् गावांतील लोक पायीच धावत ि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 जागा
आहे व आता िदवस फार उतरला आहे. 36 लोकांस जाऊ द्या म्हणजे ते
भोवतालच्या शेतात व खेड ात जाऊन त्यांच्यासाठी काहीतरी खायला िवकत
आणतील.” 37परंतु त्याने त्यास उ र िदले, “तुम्हीच त्यांना काहीतरी खावयास
द्या.” ते त्यास म्हणाले, “आम्ही जाऊन त्यांना खाण्यासाठी दोनशे चांदीच्या
नाण्याच्या भाकरी िवकत आणाव्या काय?” 38 तो त्यांना म्हणाला, “जा
आिण पाहा की तुमच्याजवळ िकती भाकरी आहेत?” पािहल्यावर ते म्हणाले,
“आमच्याजवळ पाच भाकरी आिण दोन मासे आहेत.”

39 येशनेू सवर् लोकांस आज्ञा केली की गटागटाने िहरवळीवर बसावे. 40 तेव्हा
ते शंभर शंभर व पन्नास पन्नास असे पंक्तीपंक्तीने बसले. 41 येशनेू पाच भाकरी
आिण 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.
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. 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 त्यांच्याकडे तारवात गेला तेव्हा वारा शांत झाला.
ते अितशय आश्चयर्चिकत झाले. 52 कारण 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. 3 कारण परूशी व इतर सवर्
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?”

6 येशू त्यांना म्हणाला, “यशयाने जेव्हा तुम्हा ढोगंी लोकांिवषयी भिवष्य केले
तेव्हा त्याचे बरोबरच होते. यशया िलिहतो,
‘हे लोक ओठांनी माझा सन्मान करतात
* 6:48
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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. 13 अशापर्कारे 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.

15बाहेरून 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.”

16-17 लोकसमुदायाला 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. 20 आणखी 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
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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 आहे.” 30 मग ती घरी
आली तेव्हा ितची मुलगी अंथरूणावर पडली आहे व ितच्यातनू भतू िनघनू गेले
आहे. 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.” 35 आिण 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 ऐकण्यास आिण 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 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.
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. 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, परूश्यांचे
खमीर व हेरोदाचे खमीर यापासनू 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 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 टोपल्या गोळा केल्या?” िशष्यांनी
उ र िदले, “सात.” 21 मग 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. 23मग 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 चालत आहेत.” 25 नंतर येशनेू पुन्हा
आपले हात त्या मनुष्याच्या डोळ्यावर ठेवले. त्याने डोळे उघडले तेव्हा त्यास
दृष्टी आली आिण त्यास सवर्काही 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 योहान, तर इतर काही एलीया समजतात, तर दुसरे काही
तुम्ही संदेष्ट ांपैकी एक आहात असे म्हणतात.”
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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
31 तो 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. 35 जो कोणी आपला जीव वाचवू
पाहतो तो जीवाला मुकेल व जो कोणी माझ्यासाठी व सुवातसाठी िजवाला
मुकेल तो आपला जीव वाचवील. 36 मनुष्याने 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
ि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 िदसेपयत
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 ढग आला आिण त्याने त्यांच्यावर छाया
केली आिण मेघातनू एक वाणी झाली, “हा माझा िपर्य पुतर् आहे याचे तुम्ही
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ऐका.” 8 अचानक, त्यांनी एकदम सभोवती पाहीले तेव्हा त्यांना येशिूशवाय
कोणीही िदसले नाही.

9 ते डोंगरावरून खाली येत असता, येशनेू त्यांना आज्ञा केली की, “तुम्ही
जे पाहीले आहे ते मनुष्याचा पुतर् मरण पावलेल्यातनू 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 िवचारले, “पर्थम एलीया आला पािहजे असे िनयमशास्तर्ाचे
िशक्षक का म्हणातात?” 12तो 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. 18आिण 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 ि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 येत आहे असे 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
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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 त्यास एकांतात ि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. 31कारण 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 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. 35 मग
येशू खाली बसला, त्याने बाराजणांना बोलावनू त्यांना म्हटले, “जर कोणाला
पिहले व्हावयाचे असेल तर त्याने सवार्त शेवटला व सवाचा सेवक झाले
पािहजे.” 36 मग 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
38 योहान येशलूा म्हणाला, “गुरुजी, आम्ही एकाला आपल्या नावाने भतेू

काढताना पािहले आिण आम्ही त्यास मना केले, कारण तो आपल्यापैकी
नव्हता.” 39 परंतु 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 तो आपल्याला अनुकूल आहे. 41 मी
तुम्हास खरे सांगतो, िखर्स्ताचे म्हणनू तुम्हास जो कोणी एक प्याला पाणी देईल
तो नक्कीच आपल्या पर्ितफळाला मुकणार नाही.”

42माझ्यावर िवश्वास ठेवणार्या या लहानातील एकाला जो कोणी देवापासनू
परावृ करील, त्याच्या गळ्यात जात्याची 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
* 9:29
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अग्नीत जाण्यापेक्षा एक हात नसनू जीवनात जाणे बरे. 45-46 आिण 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. 47-48 जर
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 49 कारण पर्त्येकाची अग्नीने परीक्षा घेतली जाईल.
50 “मीठ चांगले आहे. 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.

2 काही 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, “केवळ तुमच्या
अंतःकरणाच्या कठीणपणामुळे मोशेने ही आज्ञा तुमच्यासाठी िलहून 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.
9 यासाठी देवाने जे जोडले आहे, ते मनुष्याने तोडू करू नये.”

10 नंतर येशू व िशष्य घरात असता, िशष्यांनी या गोष्टीिवषयी पुन्हा
त्यास िवचारले. 11 तो त्यांना म्हणाला, “जो कोणी आपली पत्नी टाकतो व
दुसरीबरोबर लग्न करतो तो आपल्या पत्नीिवरुद्ध व्यिभचार करतो. 12 आिण
जर पत्नी आपल्या पतीला सोडते आिण दुसर्याबरोबर लग्न करते, तर तीही
व्यिभचार करते.”

. 19:13-15; 18:15-17
13 मग 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



10:16 83 माकर् 10:32

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 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 जे असेल नसेल ते
सवर् िवक आिण गोरगरीबांस देऊन टाक, म्हणजे स्वगार्त तुला संप ी पर्ाप्त
होईल आिण मग चल, माझ्यामागे ये.” 22 हे शब्द ऐकून तो मनुष्य खपू िनराश
झाला व िखन्न होऊन िनघनू गेला कारण त्याच्याजवळ खपू 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 कठीण आहे! 25 शर्ीमंतांचा देवाच्या राज्यात
पर्वेश होणे यापेक्षा उटंाला सुईच्या नाकातनू जाणे सोपे आहे.” 26 ते यापेक्षाही
अिधक आचयर्चिकत झाले आिण एकमेकाला 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, बिहण, भाऊ, आईवडील, मुलेबाळे िकंवा शेतीवाडी
सोडली आहे, 30अशा पर्त्येकाला शेवटच्या काळी छळणुकीबरोबर शंभरपटीने
घरे, भाऊ, बिहणी, आया, मुले, शेते आिण येणार्या युगात सावर्कािलक जीवन
िमळाल्यािशवाय राहणार नाही. 31 तरी 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
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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 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. 44 आिण जो कोणी पािहला होऊ इिच्छतो त्याने सवाचा सेवक
झाले पािहजे. 45 कारण मनुष्याचा पुतर्ही सेवा करून घ्यावयास नाही तर तो
सेवा करावयास आला आहे, पुष्कळांच्या खंडणीकिरता आपला जीव देण्यासाठी
आला आहे.”

. 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 दािवदाचे पुतर् मजवर दया
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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 इच्छा आहे?”
आंधळा मनुष्य त्यास म्हणाला, “रब्बी, मला पुन्हा दृष्टी पर्ाप्त व्हावी.” 52मग
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.” 4 मग 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 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.
10 आमचा 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 काही आढळले नाही कारण तो
अंिजराचा हंगाम नव्हता. 14 नंतर तो त्यास म्हणाला, “यापुढे सवर्काळ तुझे
फळ कोणीही खाणार नाही.” त्याच्या िशष्यांनी हे ऐकले.

* 10:52
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. 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.

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

िलिहले नाही काय?
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. 23 मी तुम्हास खरे सांगतो
की, जो कोणी या डोगंराला ‘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 िशक्षक आिण वडील त्याच्याकडे
आले. 28 आिण त्यास म्हणाले, “आपण कोणात्या अिधकाराने या गोष्टी
करता? त्या करण्याचा 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
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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. 33 मग 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 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! 8मग 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.”
12 मग ते येशलूा अटक करण्याचा मागर् शोधू लागले. परंतु त्यांना लोकांची
भीती वाटत होती. त्यास अटक करण्याची 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 त्याच्याकडे आले आिण म्हणाले,
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“गुरूजी की, आपण पर्ामािणक 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 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. 20तर 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. 26 परंतु मरण पावलेल्यांच्या पुन्हा उठण्यािवषयी
तुम्ही मोशेच्या पुस्तकातील जळत्या झुडपािवषयी वाचले नाही काय? तेथे
देव मोशाला म्हणाला, मी अबर्ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव आिण याकोबाचा
देव आहे. 27 तो मरण पावलेल्यांचा देव नव्हे तर िजवंत लोकांचा देव आहे.
तुम्ही फार चुकत आहात.”

. 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 महत्त्वाची आज्ञा ही, ‘हे इसर्ाएला, ऐक, पर्भू आपला 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
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ही आहे, ‘जशी आपणावर तशी आपल्या शेजार्यावर पर्ीती कर.’ यापेक्षा
दुसरी कोणतीही आज्ञा 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 शक्तीने आिण
जशी आपणावर तशी आपल्या 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 शक्य आहे?
36 दावीद स्वतः पिवतर् आत्म्याने परे्िरत होऊन म्हणाला,
‘पर्भू देव, माझ्या पर्भलूा म्हणाला,
मी तुझे वैरी तुझ्या पायाखाली घालेपयत,
तू माझ्या उजवीकडे बैस.’
37 दावीद स्वतः िखर्स्ताला ‘पर्भ’ू म्हणतो तर मग िखर्स्त दािवदाचा पुतर्
कसा?” आिण मोठा लोकसमुदाय त्याचे आनंदाने ऐकत होता.

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

असा. त्यांना लांब लांब झगे घालनू िमरवायला आिण बाजारात नमस्कार
घ्यायला आवडते. 39 आिण 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 दानपेटीच्या समोर बसनू लोक 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, सवानी त्या पेटीत जे दान टाकले त्या सवापेक्षा 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 घडण्यापवूीर् सवर्
राष्ट्रांमध्ये सुवातची घोषणा झालीच पािहजे. 11 ते तुम्हास अटक करून
चौकशीसाठी आणतील तेव्हा अगोदरच तुम्ही काय बोलावे याची काळजी करू
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 उठतील आिण ते त्यांना ठार करतील. 13 आिण
माझ्या नावामुळे सवर्जण तुमचा दे्वष करतील, पण जो शेवटपयत ि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 यहूदीया पर्ांतात आहेत
त्यांनी डोगंरांकडे 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 होईल तो देवाने जग
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िनमार्ण केले त्या आरंभापासनू तो आजपयत 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. 23पहा, तेव्हा तुम्ही सावध राहा.
मी काळापवूीर्च तुम्हास सवर्काही सांगनू ठेवले आहे.

24 परंतु त्या िदवसात ही संकटे येऊन गेल्यावर,
‘सयूर् अंधकारमय होईल,
चंदर् पर्काश देणार नाही.’
25 ‘आकाशातनू तारे पडतील
आिण आकाशातील बळे डळमळतील.’
26आिण लोक मनुष्याचा पुतर्ाला मेघांरूढ होऊन मोठ ा सामथ्यार्िनशी आिण
वैभवाने येताना पाहतील. 27 नंतर तो आपल्या देवदतूास पाठवील व चार
िदशातनू, पृथ्वीच्या सीमेपासनू ते आकाशाच्या सीमेपयत त्याच्या िनवडलेल्या
लोकांस एकतर् करील.

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

आिण त्यावर पाने फुटतात तेव्हा तुम्हास उन्हाळा जवळ आला 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 घडण्यापवूीर् 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. 33 सावध 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 तुम्हास ठाऊक नाही. तो संध्याकाळी,
मध्यरातर्ी, पहाटे कोबंडा आरवण्यापवूीर् िकंवा सकाळी केव्हा येईल हे तुम्हास
माहीत नाही. 36 जर तो अचानक आला तर तुम्हास झोपेत असताना पाहील.
37 मी तुम्हास सांगतो, ते सवाना सांगतो, जागृत राहा.”

14
. 26:1-5; 22:1, 2; . 11:45-53
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1 वल्हांडण व बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या दोन िदवस अगोदर मुख्य याजक
लोक आिण िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक कपटाने त्यास धरून िजवे मारण्याचा मागर्
शोधीत होते. 2 कारण 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 केले आहे. 7 गरीब 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 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 त्यांना
फार आनंद झाला आिण 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 इच्छा आहे?” 13 येशनेू आपल्या दोघा िशष्यांना पाठवले
आिण त्यांना सांिगतले, “शहरात जा आिण पाण्याचे भांडे घेऊन जाणारा
मनुष्य तुम्हास भेटेल, त्याच्यामागे जा. 14 आिण 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.
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17 संध्याकाळ झाली तेव्हा येशू बारा िशष्यांसह आला. 18 मेजावर बसनू ते
जेवीत असता येशू म्हणाला, “मी तुम्हास खरे सांगतो, तुमच्यापैकी जो एकजण
मला शत्रूच्या 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 बुडवत आहे 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 मोडली आिण 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 िदवसापयत 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 अडखळून पडाल कारण पिवतर्

शास्तर्ात असे िलिहले आहे की,
‘मी मेंढपाळास मारीन
आिण मेंढरांची दाणादाण होईल.’

28परंतु 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 सांगतो,आज रातर्ी दोनदा कोबंडा आरवण्यापवूीर्
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 करीपयत 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 पडला आिण त्याने
पर्ाथर्ना केली की, “शक्य असेल तर ही घटका मजपासनू टळून जावो.” 36 तो

* 14:25
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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?
38जागृत राहा आिण पर्ाथर्ना करा म्हणजे तुम्ही परीके्षत पडणार नाही. आत्मा
उत्सुक आहे पण देह अशक्त आहे.”

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
झोपलेले आिण िवशर्ांती घेत आहात काय? पुरे झाले! आता वेळ आली आहे.
मनुष्याचा पुतर् पाप्यांच्या हाती 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
43 आिण येशू बोलत आहे तोपयर्ंत बारा जणांपैकी एक यहदूा तेथे आला.

त्याच्याबरोबर मुख्य याजक लोक व िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक आिण वडील यांनी
पाठवलेले अनेक लोक तलवारी व सोटे 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 तलवारी आिण 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.” 50 सवर् िशष्य त्यास सोडून पळून गेले.

51 एक तरूण मनुष्य अंगावर तागाचे वस्तर् पांघरून त्याच्यामागे चालत
होता. त्यांनी त्यास धरले, 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 याजक

लोक, वडील व िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक जमा झाले. 54 थोडे अंतर ठेवनू पेतर्
येशचू्या मागे सरळ महायाजकाच्या 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
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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.”
59 परंतु तरीही याबाबतीत त्यांच्या साक्षीत मेळ नव्हता. 60 नंतर महायाजक
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, “आपणाला अिधक
साक्षीदारांची काय गरज आहे? 64 तुम्ही िनंदा ऐकली आहे. तुम्हास काय
वाटते?” सवार्नंी त्यास मरणदंड योग्य आहे अशी िशक्षा फमार्वली. 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
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 एक आहे.” 70 पेतर्ाने पुन्हा ते नाकारले.
नंतर थोड ा वेळाने तेथे उभे असलेले लोक पेतर्ाला म्हणाले, “खातर्ीने तू
त्यांच्यापैकी एक आहेस, कारण तू सुद्धा गालीली आहेस.” 71 पेतर् िनभर्त्सना
करीत व शपथ वाहनू म्हणाला, “तुम्ही ज्या मनुष्यािवषयी बोलत आहात त्यास
मी ओळखत नाही!” 72 आिण लगेच दुसर्यांदा कोंबडा आरवला, “दोन वेळा
कोबंडा आरवण्यापवूीर् 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

1 पहाट होताच मुख्य याजक लोक, 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.
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4 मग िपलाताने त्यास पुन्हा पर्श्न िवचारला, तू उ र देणार नाहीस काय?
पाहा, ते िकतीतरी गोष्टीिंवषयी तुझ्यावर आरोप 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. 8 लोक आले आिण िपलाताला तो
नेहमी त्यांच्यासाठी करीत असे 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 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.

21वाटेत त्यांना कुरेनेकर िशमोन नावाचा एक मनुष्य िदसला. तो आलेक्सांदर्
व रूफ यांचा िपता होता व आपल्या रानातनू घरी परत चालला होता. मग
सैिनकांनी त्यास जबरदस्तीने येशचूा वधस्तंभ वहावयास लावले.

22आिण 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. 26 आिण
त्याच्यावर त्याच्या दोषारोपाचा लेख, “यहदू्यांचा राजा” असा िलिहला होता.

* 15:25
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27-28 त्यांनी त्याच्याबरोबर दोन लुटारंूना एकाला त्याच्या उजवीकडे व
दुसर्याला त्याच्या डावीकडे वधस्तंभावर िखळले होते.

29 जवळून जाणारे लोक त्याची िनंदा करीत होते. ते आपली डोकी हलवनू
म्हणाले, अरे! परमेश्वराचे भवन पाडून ते तीन िदवासात बांधणारा तो तचू ना!
30 वधस्तंभावरुन खाली ये आिण 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 येऊ द्या मग आम्ही
ते पाहू आिण त्याच्यावर िवश्वास ठेवू आिण 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. 34मग तीन वाजता येशू मोठ ाने आरोळी मारून म्हणाला,
“एलोई, एलोई, लमा सबकथनी, म्हणजे, माझ्या देवा, माझ्या देवा, तू माझा
त्याग का केलास?” 35 जवळ उभे असलेल्या काहीजणांनी हे ऐकले तेव्हा ते
म्हणाले, ऐका, तो एलीयाला बोलवत आहे. 36 एकजण धावत गेला. त्याने
स्पंज आंबेत बुडवनू भरला. वेताच्या काठीवर ठेवला व तो येशलूा िपण्यास
िदला आिण 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 व योसेफ यांची आई मरीया 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
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
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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 मग्दालीया नगराची मरीया आिण याकोब व योसेफ
यांची आई मरीया पाहत होत्या.

16
. 28:9, 10; 24:1-12; . 20:1-10

1 शब्बाथाचा िदवस संपला तेव्हा मग्दालीया नगराची मरीया, याकोबाची
आई मरीया आिण सलोमी यांनी त्यास लावण्याकिरता 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 बसलेला आढळला. त्याने पांढरा शुभर् झगा घातला होता. 6 तो
त्यांना म्हणाला, भयभीत 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
9 आठवड ा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 िजवंत आहे व ितने त्यास पािहले आहे. 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
15तो त्यांना म्हणाला, “सवर् जगात जा आिण सवर् सृष्टीला सुवातची घोषणा

करा. 16 जो कोणी िवश्वास ठेवतो आिण बािप्तस्मा घेतो त्याचे तारण होईल,
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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 नव्या भाषा बोलतील. 18 ते आपल्या हातांनी साप उचलतील आिण
ते कोणतेही पर्ाणघातक पदाथर् प्याले तरी ते त्यांना कदािप बाधणार नाही. ते
आजार्यांवर हात ठेवतील आिण ते बरे होतील.”

24:50-53
19मग 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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लकूकृत शुभवतर्मान

पर्ाचीन लेखकांचा एकसमान िवश्वास असा आहे की लेखक वैद्य लकू
आिण त्याच्या िलखाणांमधनू तो दुसर्या िपढीतील िखर्स्ती असल्याचे िदसते.
परंपरेने, त्याला अन्य जातीय म्हणनू पािहले गेले आहे, तो पर्ामुख्याने एक
सुवाितर्क होता, ज्याने शुभवतर्मान आिण परे्िषतांची कृत्ये ही पुस्तके िलिहली,
तसेच तो पौलासोबत सेवा कायार्मध्ये होता (कलस्सै. 4:14; 2 तीमथ्य 4:11;
िफल. 24).

साधारण इ.स. 60 - 80.
लकूने त्याच्या िलखाणाची सुरवात कैसिरयामध्ये केली आिण रोममध्ये ते पणूर्

केले. लेखनची महत्वाची जागा बेथलहेम, गालील, यहदूीया आिण यरूशलेम
असू शकते.

लकूचे पुस्तक िथयफील यास समिपर्त आहे, ज्याचा अथर् देवाचा परे्मी आहे,
हे स्पष्ट नाही की तो आधीपासनूच िखर्स्ती होता, िकंवा बनण्याचा िवचार करत
होता. खरे तर, लकू त्याला सवार्त शरे्ष्ठ समजतो (लकू 1:3). तो असे सांगतो
की तो एक रोमी अिधकारी होता, अनेक पुराव्यांपैकी िकत्येक पुरावे अन्य
जातीय लोकांच्या शर्ोत्यांना सिूचत करतात आिण त्यांचे मुख्य लक्षय मनुष्याचे
पुतर् आिण देवाचे राज्य या शब्दांवर होते (लकू 5:24, 19:10, 17:20-21,
13:18).

येशचू्या जीवनाचे वणर्न, लकू येशलूा मनुष्याचा पुतर् म्हणनू पर्स्तुत करतो,
त्याने िथयफील यास हे िलिहले, जेणेकरून त्याला िशकवलेल्या गोष्टी पणूर्पणे
समजल्या जातील (लकू 1:4). येशचू्या अनुयायांबद्दल काहीही िवचिलत
करणारे िकंवा भयभीत झालेले नव्हते हे दाखिवण्यासाठी छळाच्या वेळी लकू
िखर्स्तीत्वाचे रक्षण करण्यासाठी िलिहत होता.

येश-ूपिरपणूर् मनुष्य
रूपरेषा
1. येशचूा जन्म आिण सुरुवातीचे जीवन — 1:5-2:52
2. येशचू्या कायार्ची सुरुवात — 3:1-4:13
3. येशू हाच तारणाचा लेखक — 4:14-9:50
4. वधस्तंभावर येशचूी पर्गती — 9:51-19:27
5. यरूशलेमेमध्ये पर्वेश, वधस्तंभावर चढणे आिण पुनरुत्थान यासाठी

येशचूी िवजयोत्सव पर्िवष्टी — 19:28-24:53
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1 ज्या गोष्टीचंी आम्हास पक्की खातरी आहे त्या गोष्टी जे पर्ारंभापासनू
पर्त्यक्ष पाहाणारे व शब्दाचे सेवक होते, 2 त्यांनी त्या जशा आम्हास सोपवनू
िदल्या त्या तशाच सांगाव्या म्हणनू त्यांिवषयीचा वृ ांत अनुक्रमाने िलहनू
काढण्याचे काम पुष्कळांनी हाती घेतले आहे. 3 म्हणनू हे िथयिफला महाराज,
मी सवर् गोष्टीचंा मुळापासनू चांगला शोध केल्यामुळे मलाही हे बरे वाटले
की, या सवर् घटनांिवषयीची मािहती आपणाला व्यविस्थत पणे मािहती
िलहावी. 4 यासाठी की ज्या गोष्टीचें िशक्षण आपल्याला िमळाले आहे त्यांचा
िनिश्चतपणा आपण पणूर्पणे जाणावा.

5 यहदूीया पर्ांताचा राजा हेरोद याच्या िदवसात, जखर्या नावाचा कोणी
याजक होता. तो अबीयाच्या याजक घराण्यातील असनू त्याची पत्नी
अहरोनाच्या वंशातील होती व ितचे नाव अलीिशबा होते. 6 ते दोघेही देवापुढे
नीितमान होते आिण पर्भचू्या सवर् आज्ञा व िवधीत िनदो र्षपणे चालत असत.
7 परंतु त्यांना मलू नव्हते कारण अलीिशबा वांझ होती, िशवाय ते दोघेही फार
म्हातारे झाले होते.

8 मग असे झाले की, तो आपल्या वगार्च्या अनुक्रमाने देवापुढे त्याचे
याजकाचे काम करत असता, 9 याजकांच्या रीतीपर्माणे परमेश्वराच्या भवनात
धपू जाळण्यासाठी िचठ्ठ ा टाकून त्याची िनवड करण्यात आली. 10 आिण
लोकांचा सगळा जमाव धपू जाळण्याच्या वेळेस बाहेर पर्ाथर्ना करीत उभा
होता. 11 तेव्हा परमेश्वराचा दतू, धपूवेदीच्या उजव्या बाजलूा उभा असलेला
त्याच्या दृष्टीस पडला. 12 त्यास पाहनू जखर्या भयभीत झाला. 13 परंतु
देवदतू त्यास म्हणाला, जखर्या िभऊ नको, कारण तुझी पर्ाथर्ना ऐकण्यात
आली आहे आिण तुझी पत्नी अलीिशबा िहच्याकडून तुला पुतर् होईल, तू
त्याचे नाव योहान ठेव. 14 तेव्हा तुला आनंद व उल्लास होईल आिण त्याच्या
जन्माने पुष्कळ लोक हिषर्त होतील. 15 कारण तो परमेश्वराच्या दृष्टीने महान
होईल आिण तो दर्ाक्षरस िकंवा मद्य कधीच िपणार नाही व तो आईच्या
गभार्त असतांनाच पिवतर् आत्म्याने भरलेला असेल. 16 तो इसर्ाएलाच्या
संतानांतील अनेकांना, पर्भू त्यांचा देव याच्याकडे वळिवण्यास कारणीभतू
ठरेल. 17 आिण देवासाठी िसद्ध झालेले असे लोक तयार करायला, विडलांची
अंतःकरणे मुलांकडे आिण आज्ञा न मानणार् यांना नीितमानांच्या ज्ञानाकडे
वळवनू पर्भसूाठी तयार केलेली पर्जा उभी करावयाला तो एलीयाच्या
आत्म्याने आिण सामथ्यार्ने त्यांच्यापुढे चालेल. 18 मग जखर्या देवदतूाला
म्हणाला, “हे घडणारच असे मी कशावरुन समज?ू कारण मी वृद्ध मनुष्य आहे
आिण माझी पत्नीसुद्धा उतारवयात आहे.” 19 देवदतूाने त्यास उ र िदले, “मी
देवाच्या पुढे उभा राहणारा गबर्ीएल आहे आिण तुझ्याशी बोलायला व तुलाही
सुवातार् सांगायला मला पाठिवण्यात आले आहे. 20 पाहा, हे घडेपयर्ंत तुला
बोलता येणार नाही व तू मुका राहशील कारण माझे शब्द जे योग्यवेळी पणूर्पणे
खरे ठरणार आहेत त्या माझ्या शब्दांवर तू िवश्वास ठेवला नाहीस.” 21 तेव्हा
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जखर्याची वाट पाहणार्या लोकांस तो परमेश्वराच्या भवनात इतका वेळ का
रािहला याचे आश्चयर् वाटले. 22 तो बाहेर आल्यावर त्यास त्यांच्याबरोबर
बोलता येईना. तेव्हा त्यांना जािणव झाली की, परमेश्वराच्या भवनात त्याने
दृष्टांत पािहला आहे. तो त्यांना खुणा करत होता परंतु तो तसाच मुका राहीला.
23 मग असे झाले की त्याच्या सेवेचा कालावधी पणूर् झाल्यावर तो घरी परत
गेला. 24 त्या िदवसानंतर त्याची पत्नी अलीिशबा गरोदर रािहली व पाच
मिहने लपनू रािहली, ती म्हणाली, 25 लोकांमध्ये माझा होणारा अनादर दरू
करण्यासाठी पर्भनेू माझ्याकडे पािहले तेव्हा त्याने माझ्यासाठी असे केले.

26अलीिशबेच्या गरोदरपणाच्या सहाव्या मिहन्यात देवाने गबर्ीएल दतूाला
गालील पर्ांतातील नासरेथ नावाच्या गावी, 27एका कुमारीकडे पाठवले. ितची
दािवदाच्या घराण्यातील योसेफ नावाच्या मनुष्याशी मागणी झाली होती
आिण त्या कुमारीचे नाव मरीया होते. 28 देवदतू ितच्याकडे येऊन म्हणाला,
अिभवादन! तुझ्यावर कृपा झालेली आहे. पर्भू तुझ्याबरोबर आहे. 29 परंतु
ती त्याच्या शब्दाने अस्वस्थ झाली आिण या अिभवादनाचा अथर् काय असावा
याचे ती नवल करू लागली. 30 देवदतू ितला म्हणाला, “मरीये, िभऊ नकोस,
देवाने तुझ्यावर कृपा केली आहे. 31 पाहा! तू गरोदर राहशील आिण तुला
मुलगा होईल त्याचे नाव तू येशू ठेव. 32 तो महान होईल व त्यास थोर देवाचा
पुतर् म्हणतील आिण पर्भू देव त्यास त्याचा िपता दावीद याचे राजासन देईल.
33 तो याकोबाच्या घराण्यावर सवर्काळासाठी राज्य चालवील आिण त्याच्या
राज्याचा अंत होणार नाही.” 34 तेव्हा मरीया दतूाला म्हणाली, हे कसे होईल?
कारण मला पुरूष ठाऊक नाही. 35 देवदतू ितला म्हणाला, पिवतर् आत्मा
तुझ्यावर येईल आिण थोर देवाचे सामथ्यर् तुझ्यावर सावली करील आिण म्हणनू
जे पिवतर् बाळ जन्मास येईल, त्यास देवाचा पुतर् म्हणतील. 36 बघ, तुझी
नातेवाईक अलीिशबा ही सुद्धा म्हातारपणात गरोदर असनू ितला पुतर्गभर्
राहीला आहे आिण िजला वांझ म्हणले जाई ितला आता सहावा मिहना आहे.
37 कारण देवाला कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही. 38 मरीया म्हणाली, खरोखर
“मी पर्भचूी दासी आहे, आपल्या म्हणण्यापर्माणे मला होवो.” मग देवदतू
ितच्यापासनू िनघनू गेला.

39 त्या िदवसात मरीया उठली आिण घाईने यहदूीया पर्ांताच्या डोंगराळ
भागातील एका नगरात गेली. 40 ितने जखर्याच्या घरात पर्वेश केला आिण
अलीिशबेला अिभवादन केले. 41 जसे मरीयेचे अिभवादन अलीिशबेने ऐकले
ितच्या उदरातील बाळाने उडी मारली आिण अलीिशबा पिवतर् आत्म्याने
भरली. 42 ती उंच स्वर काढून मोठ ाने म्हणाली, “िस्तर्यांमध्ये तू धन्यवािदत
आहेस आिण तुझ्या पोटचे फळ धन्य आहे. 43 माझ्या पर्भचू्या मातेने मजकडे
यावे हा मान मला कोठून?” 44 जेव्हा तुझ्या अिभवादनाची वाणी माझ्या कानी
पडली, तेव्हा माझ्या उदरातील बाळाने आनंदाने उडी मारली 45 िजने िवश्वास
ठेवला ती धन्य आहे, कारण ज्या गोष्टी पर्भनेू ितला सांिगतल्या त्याची पणूर्ता
होईल?
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46 मरीया म्हणाली,
“माझा जीव पर्भलूा थोर मानतो,
47 आिण देव जो माझा तारणारा याच्या ठायी
माझा आत्मा आनंदीत झाला आहे.
48 कारण त्याने आपल्या दासीची दैन्य अवस्था पाहीली.
आतापासनू मला सवर् िपढ ा धन्य म्हणतील.
49 कारण जो सवर्समथर् आहे
त्याने माझ्यासाठी मोठी कामे केली आहेत;
आिण त्याचे नाव पिवतर् आहे.
50 जे त्याचे भय धरतात
त्यांच्यावर त्याची दया िपढ ानिपढ ा आहे
51 त्याने त्याच्या हाताने सामथ्यार्ची काय केली आहेत;
जे गिवर्ष्ठ अंतःकरणाचे आहेत
त्यांची त्याने पांगापांग केली आहे.
52 त्याने राज्य करणार्यांना
त्यांच्या राजासनांवरून ओढून काढले आहे
आिण गरीबास उंचावले आहे.
53 त्याने भकेूल्यास चांगल्या पदाथार्नें तृप्त केले आहे.
आिण धनवानास िरकाम्या हाताने परत पाठवले आहे.
54 दयेपोटी त्याने आपला सेवक इसर्ाएल याला साहाय्य केले आहे.
55 आपल्या पवूर्जास त्याने सांिगतल्यापर्माणे अबर्ाहाम
व त्याचे संतान यांच्यावरील दया सवर्काळ स्मरण करावी.

त्याने आपला सेवक इसर्ाएल याला साहाय्य केले आहे.”

56अलीिशबेबरोबर तीन महीने रािहल्यानंतर मरीया आपल्या घरी परत गेली.
57 अलीिशबेची पर्सतूीची वेळ आल्यावर, ितने एका मुलास जन्म िदला.

58 पर्भनेू ितच्यावर मोठी दया केली आहे, हे ितच्या शेजार्यांनी व
नातेवाईकांनी ऐकले आिण ते ितच्या आनंदात सहभागी झाले. 59 मग असे
झाले की, आठव्या िदवशी मुलाची संुता करण्यासाठी ते आले असता, त्याच्या
िपत्याच्या नावापर्माणे ते बाळाचे नाव देखील जखर्या ठेवणार होते. 60 परंतु
त्याच्या आईने उ र िदले, नाही त्याऐवजी त्याचे नाव योहान ठेवायचे आहे.
61 ते ितला म्हणाले, तुझ्या नातलगात या नावाचा कोणीच नाही. 62 नंतर त्यांनी
त्याच्या विडलांना हातवारे करून िवचारले, याचे नाव काय ठेवावे, अशी तुझी
इच्छा आहे 63 तेव्हा त्याने िलिहण्यासाठी पाटी मािगतली आिण, त्याचे नाव
योहान आहे, असे िलहीले यावरुन त्या सवार्नंा खपूच आश्चयर् वाटले. 64 त्याच
क्षणी त्याचे तोंड उघडले व त्याची जीभ मोकळी झाली आिण तो बोलू लागला
व देवाला धन्यवाद देऊ लागला. 65 तेव्हा सवर् शेजारी भयभीत झाले आिण
यहदूीया पर्ांताच्या सवर् डोंगराळ पर्देशात लोक या सवर् गोष्टीबंद्दल बोलू
लागले. 66 जे कोणी हे ऐकले ते पर्त्येकजण मनात िवचार करत होते, ते म्हणाले,
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हे मलू पुढे कोण होणार आहे? पर्भू त्याच्याबरोबर आहे असे त्यांच्या लक्षात
आले.

67 त्याचा िपता जखर्या पिवतर् आत्म्याने भरला आिण त्यानेही भिवष्यवाणी
केली; तो म्हणाला,
68 “इसर्ाएलाचा देव पर्भ,ू ह्याची स्तुती असो,
कारण त्याने आपल्या लोकांची भेट घेतली
आिण लोकांची खंडणी भरून सुटका केली.
69 त्याने आपला सेवक दावीद याच्या घराण्यातनू
आमच्यासाठी सामथ्यर्शाली तारणारा िदला आहे.
70 हे देवाने त्याच्या पिवतर् संदेष्ट ांद्वारे युगाच्या पर्ारंभापासनू सांिगतले

होते.
71 जे आमचे शतर्ू आहेत व जे आमचा दे्वष करतात
त्यांच्यापासनू सुटका करण्याचे अिभवचन त्याने आम्हास िदले.
72 आमच्या पवूर्जांवर दया दाखिवण्यासाठी तो हे करणार आहे
व आपल्या पिवतर् कराराची आठवण ठेवणार आहे,
73 हा करार एक शपथ होती
जी त्याने आमचा पवूर्ज अबर्ाहामाला वािहली.
74 ती अशी की, तुम्ही आपल्या शतर्ूच्या हातातनू सोडवले जाऊन,
75 माझ्यासमोर पिवतर्तेने व नीितमत्त्वाने आयुष्यभर माझी सेवा िनभर्यपणे

कराल,
असे मी करीन.
76 हे बालका, तुला परात्पराचा संदेष्टा म्हणतील
कारण पर्भचेू मागर् िसद्ध करण्याकरीता तू त्यांच्यापुढे चालशील.
77 यासाठी की, त्याच्या लोकांस त्यांच्या पापांच्या क्षमेने तारणाचा अनुभव

द्यावा.
78 देवाच्या दयेमुळे स्वगी र्य िदवसाची पहाट उजाडेल
व मरणाच्या दाट छायेत जे जगत आहेत त्यांच्यावर पर्काशेल.
79 ितच्याकडून जे अंधारात आहेत
व मृत्युच्या छायेत बसले आहेत त्यांना पर्काश देण्यासाठी
आिण आमचे पाय शांतीच्या मागार्स लावण्यासाठी
िदवसाचा उदय करून आमची भेट घेईल.”

80 मग तो मुलगा वाढत गेला आिण आत्म्यात सामथ्यर्शाली झाला.
इसर्ाएल लोकांस पर्कट होण्याच्या िदवसापयर्ंत तो अरण्यात रािहला.

2
. 1:18-25

1 त्या िदवसात कैसर आगुस्तची आज्ञा झाली की, सवर् जगाची नावनोंदणी
िलिहली जावी. 2 ही पिहली नावनोंदणी होती जेव्हा क्वीरीिनय हा िसरीया
पर्ांताचा राज्यपाल होता. 3 पर्त्येकजण नावनोंदणी करण्यासाठी आपापल्या
गांवी गेले.
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4मग योसेफसुद्धा गालील पर्ांतातील नासरेथ गांवाहनू यहदूीया पर्ांतातील
दािवदाच्या बेथलेहेम या गावी गेला कारण तो दािवदाच्या घराण्यातील व
कुळातील होता. 5 व नाविनशी िलहनू देण्यासाठी, िजच्याशी त्याची मागणी
झालेली होती त्या गरोदर मरीयेला त्याने बरोबर नेले. 6आिण असे झाले, ते तेथे
असताच ितचे पर्सतूीचे िदवस पणूर् होऊन, 7 ितने ितच्या पिहल्या मुलाला जन्म
िदला आिण ितने त्यास कापडात गंुडाळले व गव्हाणीतं ठेवले कारण धमर्शाळेत
उतरण्यासाठी त्यांना जागा िमळाली नाही.

8 त्याच भागांत, में ढपाळ रातर्ीच्या वेळी रानात राहनू आपले कळप राखीत
होते. 9 अचानक, देवाचा एक दतू त्यांच्यासमोर पर्कट झाला व पर्भचेू तेज
त्यांच्याभोवती पसरले आिण ते खपू भ्याले. 10 देवदतू त्यांना म्हणाला िभऊ
नका; जो मोठा आनंद सवर् लोकांस होणार आहे त्याची सुवातार् मी तुम्हास
सांगतो. 11 दावीदाच्या नगरात आज तुमच्यासाठी तारणारा जन्मला आहे!
तो िखर्स्त पर्भू आहे. 12 तुमच्यासाठी ही खणू असेल की, बालक बाळंत्याने
गंुडाळून गव्हाणीत िनजवलेले तुम्हास आढळेल.

13 मग एकाएकी आकाशातल्या सैन्यांचा समुदाय त्या देवदतूाजवळ आला
आिण देवदतू देवाची स्तुती करत म्हणाले,
14 “परम उंचामध्ये देवाला गौरव
आिण पृथ्वीवर ज्या मनुष्यांसंबंधी
तो संतुष्ट आहे त्यांच्यामध्ये शांती.”

15 मग असे झाले की देवदतू त्यांच्यापासनू स्वगार्स गेले, तेव्हा में ढपाळ
एकमेकांना म्हणाले, चला, आपण बेथलेहेमापयर्ंत जाऊ आिण घडलेली ही
जी गोष्ट परमेश्वराने आम्हास कळवली ती बघू या. 16 तेव्हा ते घाईघाईने
गेले आिण त्यांना मरीया, योसेफ व गव्हाणीत ठेवलेले बाळ ही त्यांना िदसले.
17 जेव्हा में ढपाळांनी त्यास पािहले तेव्हा त्या बाळािवषयी जे सांिगतले होते
ते त्यांनी सवार्नंा जाहीर केले. 18 मग ऐकणारे सवर् जन त्या में ढपाळांनी
सांिगतलेल्या गोष्टीवरून आश्चयर्चिकत झाले. 19 परंतु मरीयेने या सवर्
गोष्टीचें मनन करून त्या आपल्या अंतःकरणात ठेवल्या. 20 नंतर ते में ढपाळ
त्यांना सांगण्यात आले होते त्यापर्माणे त्या सवर् गोष्टी ऐकून व पाहनू देवाचे
गौरव व स्तुती करीत माघारी गेले.

21 आठवा िदवस म्हणजे संुतेचा िदवस आल्यावर त्याचे नाव येशू ठेवण्यात
आले. हे नाव तो उदरात संभवण्यापवूी र्च देवदतूाने ठेवले होते.

22 पुढे मोशेच्या िनयमशास्तर्ापर्माणे त्यांचे शुद्धीकरणाचे िदवस भरल्यावर
ते त्यास वर यरूशलेम शहरास घेऊन आले; ते अशासाठी की, त्याचे पर्भलूा
समपर्ण करावे. 23 म्हणजे पर्त्येक पर्थम जन्मलेला नर पर्भसूाठी पिवतर्
म्हटला जावा असे जे पर्भचू्या िनयमशास्तर्ात िलिहले आहे त्यापर्माणे करावे.
24 आिण पर्भचू्या िनयमशास्तर्ात सांिगतल्यापर्माणे होल्यांचा जोडा िकंवा
कबुतरांची दोन िपल्ले यांचा यज्ञ अपार्वा म्हणनू त्यांनी त्यास तेथे आणले.
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25 तेव्हा पाहा, यरूशलेम त िशमोन नावाचा कोणीएक मनुष्य होता. तो
मनुष्य नीितमान व भिक्तमान होता. तो इसर्ाएलाच्या सांत्वनाची वाट पाहत
होता आिण पिवतर् आत्मा त्याच्यावर होता. 26 आिण पर्भचू्या िखर्स्ताला
पािहल्यािशवाय तू मरणार नाही असे पिवतर् आत्म्याने त्यास पर्कट केले
होते. 27 आिण तो आत्म्यांत असता परमेश्वराच्या भवनात आला आिण जेव्हा
आईवडीलांनी येशू बाळाला, त्याच्यािवषयी िनयमशास्तर्ाच्या रीतीपर्माणे
करण्याकरीता, आत आणले, 28 तेव्हा िशमोनाने येशलूा आपल्या हातात घेतले
आिण त्याने देवाचा धन्यवाद केला आिण म्हटले,
29 “हे पर्भ,ू आता तू आपल्या वचनापर्माणे आपल्या दासास शांतीने जाऊ देत

आहेस.
30 कारण माझ्या डोळ्यांनी तुझे तारण पािहले आहे,
31 ते तू सवर् राष्ट्रांतील लोकांच्या समक्ष तयार केले.
32 ते परराष्ट्रीयांस पर्गटीकरण होण्यासाठी उजेड व तुझ्या इसर्ाएल लोकांचे

वैभव असे आहे.”
33 त्याच्यािवषयी सांिगतलेल्या गोष्टीमुंळे त्याचे आईवडील आश्चयर्चिकत

झाले. 34 आिण िशमोनाने त्यांना आशीवार्द िदला व त्याची आई मरीया िहला
म्हटले, पाहा, इसर्ाएलातील अनेकांचे पडणे व पुन्हा उठणे यासाठी आिण
ज्यािवरूद्ध बोलतील अशा िचन्हासाठी ठेवलेला आहे.

35 यासाठी की, पुष्कळ लोकांच्या अंतःकरणातील िवचार उघडकीस यावे
आिण तुझ्या स्वतःच्याही िजवांतनू तलवार भोसकून जाईल.

36 तेथे हन्ना नावाची एक संदेष्टी राहत होती. ती आशेर वंशातील
फनएूलाची मुलगी असनू ती फार वृद्ध झाली होती. ती लग्नानंतर आपल्या
पतीसमवेत सात वष रािहली. 37 ती चौर्याऐंशी वषार्चंी िवधवा होती व
परमेश्वराचे भवन सोडून न जाता उपवास व पर्ाथर्ना करून ती रातरं्िदवस
िनरंतर उपासना करीत असे. 38 ितने त्याचवेळी जवळ येऊन देवाचे आभार
मानले. जे यरूशलेमेच्या सुटकेिवषयी वाट पाहत होते त्या सवार्नंा ितने
त्याच्यािवषयी सांिगतले.

39 जेव्हा त्यांनी पर्भचू्या िनयमशास्तर्ापर्माणे सवर्काही पणूर् केल्यावर, ते
गालील पर्ांतातील आपले गाव नासरेथ येथे परत गेले. 40 बालक मोठा
होत गेला आिण बलवान झाला व ज्ञानातही वाढत गेला आिण देवाची कृपा
त्याच्यावर होती.

41 पर्त्येक वषी र् त्याचे आईवडील वल्हांडण सणासाठी यरूशलेम शहरास
जात. 42 जेव्हा तो बारा वषार्चंा झाला, ते सणाच्या रीतीपर्माणे वर यरूशलेम
शहरास गेले. 43 मग सणाचे पणूर् िदवस तेथे घालिवल्या नंतर ते घराकडे परत
येण्यास िनघाले. परंतु मुलगा येशू मातर् यरूशलेमेतच मागे रािहला आिण
हे त्याच्या आई-वडीलांना माहीत नव्हते. 44 तो बरोबर पर्वास करणार्या
घोळक्या सोबत असेल असे समजनू ते एक िदवसाची वाट चालनू गेले. नंतर
त्यांनी नातलग व िमतर्ांमध्ये त्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. 45 जेव्हा तो
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त्यांना सापडला नाही, म्हणनू ते यरूशलेम शहरास परत आले आिण तेथे त्यांनी
त्याचा शोध घेतला. 46असे घडले की, तीन िदवसानंतर तो त्यांना परमेश्वराच्या
भवनात सापडला, तो िशक्षकांमध्ये बसनू त्यांचे ऐकत होता व त्यांना पर्श्न
िवचारीत होता. 47 ज्यांनी त्याचे ऐकले ते सवर् त्याच्या समजबुद्धीमुळे आिण
उ रांमुळे चिकत झाले. 48 जेव्हा त्यांनी त्यास पािहले तेव्हा ते आश्चयर्चिकत
झाले. त्याची आई त्यास म्हणाली, “मुला,तू आमच्याबरोबर असे का वागलास?
ऐक, तुझा िपता व मी कष्टी होऊन तुझा शोध करीत आलो.” 49 येशू त्यांना
म्हणाला, “तुम्ही माझा शोध का करीत होता? मी माझ्या िपत्याच्या घरात
असावे, हे तुम्हास माहीत नव्हते काय?” 50 परंतु तो जे शब्द त्यांच्याशी
बोलला ते त्यांना समजले नाही. 51 मग तो त्यांच्याबरोबर नासरेथास गेला
आिण तो त्यांच्या आजे्ञत रािहला. त्याच्या आईने या सवर् गोष्टी आपल्या
अंतःकरणात जपनू ठेवल्या.

52 येशू ज्ञानाने आिण शरीराने देवाच्या आिण मनुष्यांच्या कृपेत वाढत गेला.

3
. 3:1-6; 1:2-6; . 1:19-23

1 आता ितिबयर् कैसराच्या कारिकदी र्च्या पंधराव्या वषी र्, जेव्हा पंतय िपलात
यहदूीया पर्ांताचा शासक होता आिण हेरोद चौथाई गालील पर्ांताचा शासक
असताना आिण त्याचा भाऊ िफिलप्प हा चौथाई इतुरीया व तर्ाखोनीती या
देशांचा शासक व लसूिनय हा चौथाई अिबलेनेचा शासक होता. 2आिण हन्ना व
कयफा हे मुख्य याजक लोक होते, तेव्हा अरण्यात देवाचे वचन जखर्याचा पुतर्
योहान याच्याकडे आले. 3तो यादनेच्या सभोवतालच्या सवर् पिरसरात पापांच्या
क्षमेसाठी पश्चा ाप करून बािप्तस्मा घ्यावा अशी घोषणा करत िफरला.

4 यशया संदेष्ट ाच्या पुस्तकात िलिहल्यापर्माणे हे झालेः
“रानात घोषणा करणार्याची वाणी झाली ती अशी,
‘परमेश्वराचा मागर् तयार करा,
त्याच्या वाटा सरळ करा.
5 पर्त्येक दरी भरली जाईल,
आिण पर्त्येक डोंगर व टेकडी सपाट केली जाईल,
वांकडी सरळ होतील,
आिण खडबडीत मागर् सपाट केले जातील
6 आिण सवर् मनुष्यपर्ाणी देवाचे तारण पाहतील.’ ”

7 त्याच्याकडून बािप्तस्मा करून घेण्यासाठी येणार्या जमावाला योहान
म्हणाला; “अहो, िवषारी सापाच्या िपलांनो, येणार्या क्रोधापासनू सुटका
करून घेण्यासाठी तुम्हास कोणी सावध केले? 8 पश्चा ापास योग्य अशी
फळे द्या आिण आपल्या मनात असे म्हणू नका की, ‘अबर्ाहाम आमच्या
िपत्यासारखा आहे.’ कारण मी तुम्हास सांगतो की, अबर्ाहामासाठी या
दगडापासनू मुले िनमार्ण करण्यास देव समथर् आहे. 9आताच झाडांच्या मुळांशी
कुर्हाड ठेवलेली आहे. म्हणनू पर्त्येक झाड जे चांगले फळ देत नाही ते तोडून
अग्नीत टाकले जाईल.”
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10 नंतर जमावातील लोकांनी त्यास िवचारले, “आता आम्ही काय करावे?”
11 त्याने उ र िदले, “ज्याच्याकडे दोन अंगरखे असतील त्याने ज्याला नाही
त्यास एक द्यावा आिण ज्याच्याकडे अन्न आहे त्यानेही तसेच करावे.”

12 काही जकातदारही बािप्तस्मा करून घ्यावयास आले होते. ते म्हणाले,
“गुरुजी, आम्ही काय करावे?” 13 तो त्यांना म्हणाला, तुम्हास जे नेमनू िदले
आहे त्यापेक्षा जास्त पैसे घेऊ नका. 14 काही िशपायांनीसुद्धा त्यास िवचारून
म्हटले, “आिण आमच्या बद्दल काय, आम्ही काय करावे?” तो त्यांना म्हणाला,
“कोणाकडून जबरदस्तीने पैसे घेऊ नका, कोणावरही खोटा आरोप करू नका,
तुम्हास िमळणार्या पगारात समाधानी राहा.”

15 तेव्हा लोक उत्सुकतेने वाट पाहत असता पर्त्येकजण आपल्या
अंतःकरणात हाच िखर्स्त असेल काय म्हणनू िवचार करीत असत. 16 त्या
सवार्नंा योहानाने उ र िदले, “मी तुमचा बािप्तस्मा पाण्याने करतो, पण एकजण
जो माझ्यापेक्षाही सामथ्यर्शाली आहे तो येत आहे आिण त्याच्या वहाणांचे
बंद सोडण्यासही मी पातर् नाही, तो तुमचा बािप्तस्मा पिवतर् आत्म्याने व
अग्नीने करील. 17 त्याचे खळे अगदी स्वच्छ करायला व गहू त्याच्या कोठारात
साठवायला त्याचे सपू त्याच्या हातात आहे, पण तो भसू न िवझणार्या अग्नीत
जाळून टाकील.”

18योहानाने इतर पुष्कळ उ ेजन देणार्या शब्दांनी त्यांना बोध करून सुवातार्
सांिगतली. 19योहानाने चौथाईचा शासक हेरोद याची कानउघडणी केली कारण
त्याचे त्याच्या भावाच्या पत्नी हेरोदीया िहच्याशी अनैितक संबंध होते, तसेच
इतर अनेक वाईट गोष्टी त्याने केल्या होत्या. 20 हे सवर् करून सुद्धा त्याने
आणखी एक दुष्कमर् केले ते म्हणजे त्याने योहानाला तुरंुगात टाकले.

. 3:13-17; 1:9-11; . 1:29-34
21 तेव्हा असे झाले की, जेव्हा सवर् लोकांचा बािप्तस्मा योहानाद्वारे केला जात

होता, तेव्हा येशचूा ही बािप्तस्मा होऊन तो पर्ाथर्ना करीत असता आकाश
उघडले गेले. 22 आिण पिवतर् आत्मा देहरूपाने कबुतरापर्माणे त्याच्यावर
उतरला आिण आकाशातनू अशी वाणी झाली की, “तू माझा िपर्य पुतर् आहेस,
मी तुझ्यािवषयी फार संतुष्ट आहे.”

. 5:1-32; 11:10-26; 4:18-22; 1 . 1:1-4; 1 .
1:24-27; . 1:2-16

23 जेव्हा येशनेू त्याच्या कायार्स सुरुवात केली तेव्हा तो सुमारे तीस वषार्चंा
होता. लोक त्यास योसेफाचा मुलगा समजत. योसेफ एलीचा मुलगा होता
24 एली म ाथाचा, म ाथ लेवीचा, लेवी मल्खीचा, मल्खी यनर्याचा, यनर्या
योसेफाचा मुलगा होता. 25 योसेफ मि थ्याचा मुलगा होता. मि थ्य
अमोसाचा, अमोस नहमूाचा, नहमू हेस्लीचा, हेस्ली नग्गयाचा, 26 नग्गय
महथाचा, महथ मि थ्याचा, मि थ्य िशमयीचा, िशमयी योसेखाचा, योसेख
योदाचा मुलगा होता. 27 योदा योहानानाचा मुलगा होता. योहानान
रेशाचा, रेशा जरूब्बाबेलाचा, जरूब्बाबेल शल्तीएलाचा, शल्तीएल नेरीचा,
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28 नेरी मल्खीचा, मल्खी अद्दीचा, अद्दी कोसोमाचा, कोसोम एल्मदामाचा,
एल्मदाम एराचा, 29 एर येशचूा, येशू अिलएजराचा, अिलएजर योरीमाचा,
योरीम म ाथाचा, म ाथ लेवीचा मुलगा होता. 30 लेवी िशमोनाचा मुलगा
होता. िशमोन यहदूाचा, यहदूा योसेफाचा, योसेफ योनामाचा, योनाम
एल्याकीमाचा, 31एल्याकीम मल्लयाचा, मल्लया िमन्नाचा, िमन्ना म ाथाचा,
म ाथ नाथानाचा, नाथान दािवदाचा, 32 दावीद इशायाचा, इशाय ओबेदाचा,
ओबेद बवाजाचा, बवाज सल्मोनाचा, सल्मोन नहशोनाचा मुलगा होता.
33 नहशोन अम्मीनादाबाचा मुलगा होता. अम्मीनादाब अदामीनचा, अदामीन
अणर्याचा, अणर्य हेसर्ोनाचा, हेसर्ोन पेरेसाचा, पेरेस यहदूाचा, 34 यहदूा
याकोबाचा, याकोब इसहाकाचा, इसहाक अबर्ाहामाचा, अबर्ाहाम तेरहाचा,
तेरह नाहोराचा, 35 नाहोर सरुगाचा, सरुग रऊचा, रऊ पेलेगाचा, पेलेग
एबराचा, एबर शेलहाचा मुलगा होता. 36 शेलह केनानाचा मुलगा होता.
केनान अपर्क्षदाचा, अपर्क्षद शेमाचा, शेम नोहाचा, नोहा लामेखाचा, 37 लामेख
मथुशलहाचा, मथुशलह हनोखाचा, हनोख यारेदाचा, यारेद महललेलाचा,
महललेल केनानाचा, 38 केनान अनोशाचा, अनोश शेथाचा, शेथ आदामाचा,
आदाम देवाचा पुतर् होता.

4

. 4:1-11; 1:12, 13
1 येशू पिवतर् आत्म्याने पणूर् भरून यादन नदीहनू परतला. मग आत्म्याने

त्यास अरण्यात नेले. 2 तेथे सैतानाने त्याची चाळीस िदवस परीक्षा घेतली.
त्या िदवसात येशनेू काहीही खाल्ले नाही आिण ती वेळ संपल्यानंतर येशलूा
भकू लागली. 3 तेव्हा सैतान त्यास म्हणाला, जर तू देवाचा पुतर् आहेस तर
या दगडाची भाकर हो, अशी आज्ञा कर. 4 येशनेू त्यास उ र िदले, “पिवतर्
शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, मनुष्य फक्त भाकरीनेच जगेल असे नाही.”
5 मग सैतान त्यास उंच जागेवर घेऊन गेला आिण एका क्षणांत जगातील सवर्
राज्ये त्यास दाखिवली. 6 सैतान त्यास म्हणाला, “मी तुला या सवर् राज्याचे
अिधकार व वैभव देईन कारण ते मला िदलेले आहे आिण मी माझ्या मजी र्नुसार ते
देऊ शकतो. 7 म्हणनू जर तू मला नमन करशील आिण माझी उपासना करशील
तर हे सवर् तुझे होईल.”

8 येशनेू उ र िदले, “पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे. पर्भू तुझा देव
याचीच उपासना कर आिण केवळ त्याचीच सेवा कर.” 9 नंतर सैतानाने येशलूा
यरूशलेम शहरास नेले आिण परमेश्वराच्या भवनाच्या टोकावर त्यास उभे केले
आिण तो त्यास म्हणाला, “जर तू देवाचा पुतर् आहेस तर येथनू खाली उडी मार!
10 शास्तर्ात असे िलिहले आहे की,
‘तुझे रक्षण करण्यास तो आपल्या दतूास तुझ्यािवषयी आज्ञा करील,
11 आिण तुझा पाय दगडावर आपटू नये
म्हणनू ते तुला आपल्या हातावर झेलनू धरतील.’ ”
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12 येशनेू उ र िदले, “पिवतर् शास्तर्ात असेही म्हणले आहे; तुझा देव
परमेश्वर याची परीक्षा पाहू नकोस.” 13 म्हणनू सैतानाने पर्त्येक पर्कारे परीक्षा
घेण्याचे संपिवल्यावर योग्य वेळ येईपयर्ंत तो येशलूा सोडून गेला.

14 मग पिवतर् आत्म्याच्या सामथ्यार्ने येशू गालील पर्ांतास परतला आिण
त्याच्यािवषयीची बातमी सगळीकडे पसरली. 15 त्याने त्यांच्या सभास्थानात
िशकिवले आिण सवार्नंी त्याची स्तुती केली.

16 मग जेथे तो लहानाचा मोठा झाला होता त्या नासरेथांत तो आला आिण
शब्बाथ िदवशी त्यांच्या पर्थेपर्माणे सभास्थानात जाऊन गरं्थ वाचण्यासाठी
उभा रािहला, 17आिण यशया संदेष्ट ाचा गरं्थपट त्यास देण्यात आला. त्याने
ते पुस्तक उघडले आिण जो भाग शोधनू काढला, त्यािठकाणी असे िलिहले आहे,
18 “पर्भचूा आत्मा मजवर आला आहे,
कारण, गिरबांना सुवातार् सांगण्यास
त्याने मला अिभषेक केला आहे.
कैदी म्हणनू नेलेल्यांस स्वातं याची घोषणा करण्यासाठी,
आिण आंधळ्यांना दृष्टी पुन्हा िमळावी,
ज्यांच्यावर जुलमू झाला आहे त्यांची सुटका करण्यासाठी
19 आिण पर्भचू्या कृपेच्या वषार्ची घोषणा करण्यासाठी
त्याने मला पाठवले आहे.”

20 मग त्याने गरं्थपट बंद करून सभास्थानाच्या सेवकाला परत करून
तो खाली बसला. सभास्थानातील पर्त्येकजण त्याच्याकडे रोखनू पाहत
होता. 21 त्याने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरुवात केली की, “तुमच्या ऐकण्यामुळे
आज हा शास्तर्लेख पणूर् झाला आहे.” 22 तेव्हा सवर् लोक त्याच्यािवषयी
साक्ष देऊ लागले आिण त्याच्या मुखातनू येणार्या कृपेच्या शब्दांबद्दल ते
आश्चयर्चिकत झाले आिण ते म्हणाले, हा योसेफाचाच मुलगा नव्हे काय?
23 येशू त्यांना म्हणाला, “नक्कीच, तुम्ही मलाही म्हण लागू कराल; हे वैद्या,
तू स्वतःलाच बरे कर. कफणर्हूमात ज्या गोष्टी तू केल्याचे आम्ही ऐकले त्या
गोष्टी तुझ्या स्वतःच्या गावातसुद्धा कर.” मग तो पुढे म्हणाला, 24 “मी
तुम्हास खरे सांगतो, कोणीही संदेष्टा त्याच्या स्वतःच्या नगरात स्वीकारला
जात नाही. 25 मी तुम्हास खरे सांगतो, इसर्ाएलात एलीयाच्या काळात
पुष्कळ िवधवा होत्या, जेव्हा साडेतीन वषार्पयत आकाशातनू पाऊस पडला
नाही आिण सवर् पर्देशात मोठा दुष्काळ पडला होता. 26 तरीही एलीयाला
इतर कोणत्याही िवधवेकडे पाठिवण्यात आले नाही. त्यास िसदोन पर्ांतातील
सारफथ येथील िवधवेकडेच पाठिवण्यात आले. 27अलीशा संदेष्ट ाच्या वेळेस
इसर्ाएलात अनेक कुष्ठरोगी होते परंतु त्यापैकी कोणीही शुद्ध झाला नाही.
केवळ सरूीया येथील नामान कुष्ठरोग्यालाच शुद्ध करण्यात आले होते.” 28 हे
एकूण सभास्थानातील सवर् लोक संतापले. 29 ते लोक उठले आिण त्यांनी येशलूा
शहराबाहेर घालवनू िदले आिण ज्या टेकडीवर त्यांचे गाव वसले होते, त्या
कड ावरून त्यास लोटून देण्यास तेथवर नेले. 30 परंतु तो त्यांच्यातनू िनघनू
आपल्या वाटेने गेला.
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1:21-28
31 नंतर तो गालील पर्ांतातील कफणर्हमू गावी गेला. तो शब्बाथ िदवशी

सभास्थानात त्यास िशक्षण देत होता. 32 ते त्याच्या िशकवणीने आश्चयर्चिकत
झाले, कारण त्याचे बोलणे अिधकारयुक्त असे. 33 त्यािदवशी सभास्थानात,
अशुद्ध आत्मा लागलेला एक मनुष्य होता आिण तो मोठ ाने ओरडून म्हणाला,
34 हे नासरेथकर येश,ू तू आमच्यामध्ये का पडतोस? तू आमचा नाश
करण्यासाठी आला आहेस काय? तू कोण आहेस हे मला माहीत आहे! देवाचा
पिवतर्! तो तचू आहेस. 35 येशनेू त्यास धमकावनू म्हटले, “शांत राहा आिण
त्याच्यातनू नीघ!” तेव्हा त्या अशुद्ध आत्म्याने त्या मनुष्यास जिमनीवर खाली
पाडले व त्या मनुष्यास काहीही इजा न करता तो त्याच्यातनू बाहेर िनघाला.
36 तेव्हा सवर्जण आश्चयर्चिकत झाले व एकमेकांशी बोलू लागले, हे कोणत्या
पर्कारचे शब्द आहेत? अिधकाराने आिण सामथ्यार्ने तो अशुद्ध आत्म्याना
देखील आज्ञा करतो व ते बाहेर येतात. 37 अशापर्कारे त्याच्यािवषयीची िकती र्
चहुकडील पर्देशात पसरत गेली.

. 8:14, 15; 1:29-31
38 येशू सभास्थानातनू िनघनू िशमोनाच्या घरी गेला. िशमोनाची सासू तापाने

आजारी होती. त्यांनी ितला बरे करण्यािवषयी त्यास िवनंती केली. 39 येशू
ितच्याजवळ उभा रािहला व त्याने तापाला धमकावले आिण ितच्यातनू ताप
िनघाला. ताबडतोब उठून ती त्यांची सेवा करू लागली.

40 सयूर् मावळत असतांना, िनरिनराळ्या रोगांनी आजारी असलेल्या सवर्
मनुष्यांना त्याच्याकडे आणले. त्याने पर्त्येकाच्या डोक्यावर हात ठेवनू त्यांना
बरे केले. 41 िकत्येकांमधनू अशुद्ध आत्मे बाहेर आले. ते अशुद्ध आत्मे ओरडत
होते आिण म्हणत होते, तू देवाचा पुतर् आहेस. परंतु तो िखर्स्त आहे हे त्यांना
मािहती असल्याने त्याने त्यांना दटावले व काही बोलू िदले नाही.

42 िदवस उगवताच, तो एकांत स्थळी गेला. पण लोक त्यास शोधत होते.
तो जेथे होता तेथे ते लगेच आले आिण त्यांच्यातनू त्याने िनघनू जाऊ नये
म्हणनू त्यांनी पर्यत्न केले. 43 परंतु तो त्यांना म्हणाला, “देवाच्या राज्याची
सुवातार् मला इतर गावांमध्येही सांिगतली पािहजे कारण याच कारणासाठी मला
पाठवले आहे.”

44 मग तो संपणूर् यहदूीया पर्ांतातील सभास्थानामध्ये उपदेश करीत गेला.

5
. 4:18-22; 1:16-20

1 मग असे झाले की, तो गनेसरेत सरोवराच्या काठी उभा असता लोक देवाचे
वचन ऐकण्यासाठी येशभूोवती गदी र् करू लागले, 2 तेव्हा त्याने सरोवरात दोन
होड ा पािहल्या, पण होडीतील मासे पकडणारे बाहेर होते व त्यांची जाळी
धतू होते. 3 त्यातील एका होडीत येशू गेला जी िशमोनाची होती आिण त्याने
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िकनार्यापासनू थोडे दरू नेण्यास सांिगतले. नंतर तो होडीत बसला व लोकांस
िशक्षण देऊ लागला. 4 त्याने बोलणे संपिवल्यावर तो िशमोनाला म्हणाला,
“होडी खोल पाण्यात घेऊन चल आिण मासे पकडण्यासाठी तुझे जाळे खाली
सोड.” 5 िशमोनाने उ र िदले, “साहेब, संपणूर् रातर् आम्ही खपू कष्ट घेतले
पण काहीच मासे पकडू शकलो नाही. तरी तुझ्या शब्दावरून मी जाळी खाली
सोडतो.” 6मग त्यांनी तसे केल्यावर त्यांच्या जाळ्यात माश्यांचा मोठा घोळका
सापडला आिण त्यांची जाळी फाटू लागली 7 तेव्हा त्यांनी दुसर्या होडीतील
आपल्या सहकार्यांना मदत करण्यासाठी बोलावले. ते आले आिण त्या दोन्ही
होड ा माश्यांनी इतक्या भरल्या की, त्या बुडू लागल्या. 8 हे पाहनू िशमोन
पेतर् येशचू्या पाया पडून म्हणाला, “पर्भ,ू माझ्यापासनू दरू जा कारण मी
पापी मनुष्य आहे.” 9 कारण त्यांनी धरलेल्या माश्यांचा घोळका पाहनू तो व
त्याच्याबरोबर असलेले सवर्जण आश्चयर्चिकत झाले होते. 10 तसेच िशमोनाचे
भागीदार जब्दीचे पुतर् याकोब व योहान हेही त्यांच्यापर्माणे आश्चयर्चिकत
झाले. मग येशू िशमोनाला म्हणाला, “िभऊ नको, कारण येथनू पुढे तू माणसे
धरणारा होशील.” 11 मग तारवे िकनार्याला लावल्यावर त्यांनी सवर्काही
सोडले आिण त्याच्यामागे गेले.

. 8:1-4; 1:40-45
12 आिण असे झाले की, येशू कोणाएका गावात असता तेथे कुष्ठाने भरलेला

एक मनुष्य होता, जेव्हा त्याने येशलूा पािहले तेव्हा तो पालथा पडला आिण
त्यास िवनंती केली, “पर्भजूी, जर तुमची इच्छा असेल तर मला शुद्ध करण्यास
आपण समथर् आहात.” 13 तेव्हा येशनेू आपला हात लांब करून त्यास स्पशर्
केला आिण म्हटले, “माझी इच्छा आहे शुद्ध हो!” आिण ताबडतोब त्याचे
कुष्ठ नाहीसे झाले. 14 मग येशनेू त्यास िनक्षनू सांिगतले की, “कोणालाही
सांगू नकोस, पण जाऊन स्वतःला याजकाला दाखव आिण त्यांच्यासाठी ही
साक्ष व्हावी म्हणनू मोशेने आज्ञा केल्यापर्माणे शुद्धीकरणासाठी अपर्ण कर.”
15परंतु येशिूवषयीच्या बातम्या अिधक पसरतच गेल्या आिण मोठे जमाव त्याचे
ऐकण्यासाठी व आपल्या रोगांपासनू बरे होण्यासाठी जमू लागले. 16 परंतु येशू
रानांमध्ये एकांतात जाऊन पर्ाथर्ना करीत असे.

17 असे झाले की, एके िदवशी तो िशक्षण देत असता तेथे परूशी व
िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक बसले होते ते गालील आिण यहदूीया पर्ांत व
यरूशलेम शहर या भागातील िकत्येक िठकाणाहनू आले होते. पर्भचेू सामथ्यर्
त्याच्याठायी होते त्यामुळे तो रोग बरे करत असे. 18 काही लोक एका पक्षघात
झालेल्या मनुष्यास बाजेवर घेऊन आले आिण त्यांनी त्यास आत आणण्याचा व
येशसूमोर खाली ठेवण्याचा पर्यत्न केला. 19 परंतु गदी र्मुळे आत आणण्याचा
मागर् त्यांना सापडेना, म्हणनू त्यांनी घराच्या छतावर चढून त्यास बाजे सकट
कौलारातनू येशचू्या समोर खाली सोडले. 20 त्यांचा िवश्वास पाहनू, येशू
म्हणाला, “मुला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहेत.” 21 िनयमशास्तर्ाचे
िशक्षक आिण परूशी स्वतःशी िवचार करू लागले, “हा दुभार्षण करणारा कोण?
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देवािशवाय कोण पापांची क्षमा करू शकतो?” 22 पण येशनेू त्यांचे िवचार
जाणनू त्यांना उ र देऊन म्हटले, “तुम्ही आपल्या अंतःकरणात असा िवचार
का करता? 23 तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे िकंवा ऊठ आिण चालू लाग
यांतील कोणते म्हणणे सोपे आहे? 24 पण तुम्हास हे कळावे की मनुष्याच्या
पुतर्ाला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अिधकार आहे, म्हणनू तो पक्षघात
झालेल्या मनुष्यास म्हणाला, मी तुला सांगतो ऊठ, आपली बाज उचलनू घेऊन
आपल्या घरी जा.” 25 ताबडतोब तो उभा रािहला व ज्या बाजेवर तो झोपला
होता ती उचलनू घेऊन देवाचे गौरव करीत आपल्या घरी गेला. 26 ते सवर्
आश्चयर्चिकत झाले आिण देवाची स्तुती करू लागले, ते फार भयभीत होऊन
म्हणाले, आम्ही आज िवलक्षण गोष्टी पािहल्या आहेत.

. 9:9-13; 2:13-17
27 या गोष्टी झाल्यानंतर येशू बाहेर गेला आिण त्याने लेवी नावाच्या

जकातदाराला जकात नाक्यावर बसलेले पािहले, येशू त्यास म्हणाला,
“माझ्यामागे ये!” 28 तेव्हा लेवीने सवर्काही तेथेच सोडले आिण उठून
त्याच्यामागे गेला.

29 नंतर लेवीने त्याच्या घरी येशसूाठी मोठी मेजवानी िदली आिण
जकातदारांचा व इतर लोकांचा मोठा जमाव त्याच्याबरोबर जेवत होता. 30परंतु
परूशी आिण िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक यांनी त्याच्या िशष्यांकडे तक्रार केली,
ते म्हणाले, तुम्ही जकातदार आिण पापी लोकांबरोबर का जेवता? 31 येशू त्यांना
म्हणाला, “जे िनरोगी आहेत त्यांना वैद्याची गरज नाही, पण जे रोगी आहेत,
त्यांना वैद्याची गरज आहे. 32 मी नीितमानास बोलावण्यास आलो नाही तर
पापी लोकांस पश्चा ापासाठी बोलावण्यास आलो आहे.”

. 9:14-17; 2:18-22
33 ते त्यास म्हणाले, योहानाचे िशष्य नेहमी उपवास आिण पर्ाथर्ना करतात

आिण परूश्यांचे िशष्यसुद्धा तसेच करतात, पण तुझे िशष्य तर खातपीत
असतात. 34 येशू त्यांना म्हणाला, “कोण असे करेल? वर्हाडाबरोबर वर
आहे तोपयत तुम्हास त्यांना उपवास करावयास लावता येईल काय? 35 पण
असे िदवस येत आहेत की, वराला त्यांच्यापासनू घेतले जाईल आिण त्या
िदवसात ते उपवास करतील.” 36 त्याने त्यांना आणखी एक दाखला सांिगतला,
“कोणीही नवीन कापडाचा तुकडा फाडून जुन्याला लावीत नाही, जर तो तसे
करतो तर तो नवे कापड फाडतो पण नव्या कापडांचे िठगळ जुन्या कापडाला
योग्य िदसणार नाही. 37 आिण कोणीही नवा दर्ाक्षरस जुन्या दर्ाक्षरसाच्या
कातडी िपशवीत ठेवत नाही जर तो असे करतो तर नवा दर्ाक्षरस कातडी िपशवी
फोडून बाहेर उसळेल. 38नवा दर्ाक्षरस नव्या कातडी िपशवीतच ठेवला पािहजे.
39 कोणालाही जुना दर्ाक्षरस प्याल्यानंतर त्यांना नवा नको असतो कारण तो
म्हणतो, जुना दर्ाक्षरसच चांगला आहे.”
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6
. 12:1-8; 2:23-28

1 नंतर असे झाले की, एका शब्बाथ िदवशी येशू शेतामधनू जात होता आिण
त्याचे िशष्य कणसे मोडून हातावर चोळून खात होते. 2 मग परूश्यांपैकी
काही म्हणाले, “शब्बाथ िदवशी जे करण्यास योग्य नाही, ते तुम्ही का करता?”
3 येशनेू त्यांना म्हटले, “जेव्हा दावीद व त्याच्याबरोबरच्या मनुष्यांना भकू
लागली तेव्हा त्यांनी काय केले हे तुम्ही कधी वाचले नाही काय? 4 तो देवाच्या
घरात गेला आिण ज्या समिपर्त भाकरी याजकांिशवाय कोणीच खाणे योग्य
नाही त्या त्याने कशा घेऊन खाल्ल्या व आपल्याबरोबर जे होते त्यांनाही
िदल्या.” 5 आणखी येशू त्यांना म्हणाला, “मनुष्याचा पुतर् शब्बाथाचा पर्भू
आहे.” 6 असे झाले की, दुसर्या एका शब्बाथ िदवशी येशू सभास्थानात गेला
आिण िशकवू लागला. ज्याचा उजवा हात वाळलेला होता असा एक मनुष्य
तेथे होता. 7 येशू शब्बाथ िदवशी कोणाला बरे करतो की काय हे पाहण्यासाठी
िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक व परूशी त्याच्यावर लक्ष ठेवनू होते. यासाठी की
त्यांना आरोप ठेवण्यासाठी काहीतरी कारण िमळावे. 8 परंतु तो त्यांचे िवचार
जाणनू वाळलेल्या हाताच्या मनुष्यास म्हणाला, “ऊठ आिण सवासमोर उभा
राहा,” आिण तो मनुष्य उठून तेथे उभा रािहला. 9 येशू त्यांना म्हणाला, “मी
तुम्हास िवचारतो, शब्बाथ िदवशी कोणत्या गोष्टी करायला परवानगी आहे?
चांगले करणे की वाईट करणे? कोणते कायदेशीर आहे, एखाद्याचा जीव वाचवणे
का त्याचा नाश करणे?” 10 मग त्याने सभोवती त्या सवार्कंडे पाहीले आिण
म्हणाला, “तू आपला हात लांब कर.” तेव्हा त्याने तसे केले आिण त्याचा हात
बरा झाला. 11पण परूशी व िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक खपू रागावले व येशिूवषयी
काय करता येईल यािवषयी आपसात चचार् करू लागले.

. 10:1-4; 3:13-19
12 त्या िदवसात असे झाले की, येशू पर्ाथर्ना करण्यासाठी डोंगरावर गेला.

त्याने ती रातर् देवाची पर्ाथर्ना करण्यात घालवली. 13 जेव्हा िदवस उगवला,
तेव्हा त्याने िशष्यांना आपणाकडे बोलावले. त्याने त्यांच्यातील बाराजणांना
िनवडले व त्यांना ‘परे्िषत’ असे नाव िदले. 14 िशमोन ज्याला पेतर् हे सुद्धा नाव
िदले तो अंिदर्या (पेतर्ाचा भाऊ), याकोब आिण योहान, िफिलप्प, बथर्लमय,
15 म य, थोमा, अल्फीचा पुतर् याकोब, िशमोन ज्याला िजलोत म्हणत,
16 याकोबचा पुतर् यहदूा व यहदूा इस्कयो र्त, जो पुढे िवश्वासघात करणारा
िनघाला.

17 तो त्यांच्याबरोबर डोंगरावरून खाली उतरला व सपाट जागेवर उभा
रािहला आिण त्याच्या अनुयायांचा मोठा समुदाय तेथे आला व यहदूीया पर्ांत,
यरूशलेम शहर, सोर आिण िसदोनच्या समुदर्िकनार्याकडचे असे पुष्कळसे
लोक तेथे आले होते. 18 ते तेथे त्याचे ऐकण्यास व आपल्या रोगांपासनू
बरे होण्यास आले व ज्यांना अशुद्ध आत्म्यांची बाधा होती त्यांनाही त्यांच्या
व्याधीपासनू मुक्त करण्यात आले. 19 सगळा लोकसमुदाय त्यास स्पशर् करू
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पाहत होता, कारण त्याच्यामधनू सामथ्यर् येत होते आिण सवार्नंा ते बरे करत
होते.

. 5:1-12
20 मग येशनेू आपल्या िशष्यांकडे पािहले व म्हणाला, “अहो िदनांनो, तुम्ही

धन्य आहात कारण देवाचे राज्य तुमचे आहे.
21 अहो जे तुम्ही आता भकेूले आहात, ते तुम्ही धन्य आहात, कारण तुम्ही

तृप्त व्हाल. अहो जे तुम्ही आता रडता, ते तुम्ही आशीवार्िदत आहात कारण
तुम्ही हसाल.

22 जेव्हा मनुष्याच्या पुतर्ामुळे लोक तुमचा दे्वष करतील आिण जेव्हा ते
आपल्या समाजातनू तुम्हास दरू करतील व तुमची िनंदा करतील व तुमचे नाव
ते वाईट म्हणनू टाकून देतील आिण मनुष्याच्या पुतर्ामुळे तुम्हास नाकारतील,
तेव्हा तुम्ही धन्य आहात.

23 त्यािदवशी आनंद करून उड ा मारा, कारण खरोखर स्वगार्त तुमचे
पर्ितफळ मोठे आहे! कारण त्यांच्या पवूर्जांनी संदेष्ट ांना सुद्धा तसेच केले.

24 पण शर्ीमंतानो, तुम्हास दुःख होवो कारण तुम्हास अगोदरच सवर् सुख
िमळाले आहे.

25 जे तुम्ही तृप्त आहात त्या तुम्हास दुःख होवो, कारण तुम्ही भकेूले व्हाल.
जे आता हसतात त्यांना दुःख होवो कारण तुम्ही शोक कराल आिण रडाल.

26 जेव्हा सवर् तुमच्यािवषयी चांगले बोलतील तेव्हा तुम्हास दुःख होवो कारण
त्यांच्या वाडविडलांनी खोट ा संदेष्ट ांना असेच केले.”

. 5:38-48
27 “परंतु तुम्हा ऐकणार्यांस मी सांगतो, तुमच्या शत्रंूवर पर्ीती करा. जे

तुमचा दे्वष करतात, त्यांचे चांगले करा. 28 जे तुम्हास शाप देतात त्यांना
आशीवार्द द्या. जे तुमचा अपमान करतात त्यांच्यासाठी पर्ाथर्ना करा. 29 जर
कोणी तुमच्या एका गालावर मारतो तर त्याच्यासमोर दुसराही गाल करा. जर
कोणी तुमचा अंगरखा घेतो तर त्यास तुमची बंडी ही घेऊन जाण्यास मना
करू नका. 30 जे तुम्हास मागतात त्या पर्त्येकाला द्या आिण जो तुमची
वस्तू िहरावनू घेतो त्याच्यापाशी ते परत मागू नको. 31 आिण जसे मनुष्यांनी
तुमच्याशी वागावे म्हणनू तुमची इच्छा असेल तसेच तुम्हीही त्यांच्याशी वागा.

32 तुमच्यावर जे पर्ीती करतात त्यांच्यावर तुम्ही पर्ीती करा, तर त्यामध्ये
तुमचा उपकार तो काय? कारण पापी लोकही आपणावर पर्ीती करणार्यांवर
पर्ीती करतात. 33 तुमचे जे चांगले करतात, त्यांचे जर तुम्ही चांगले करता
तर तुम्हास काय लाभ? पापीसुद्धा असेच करतात. 34 ज्यांच्याकडून तुम्हास
परत िमळेल अशी आशा असते, त्यांना जर उसने देता तर तुम्हास काय लाभ?
पापीसुद्धा परत िमळावे या उदे्दशाने दुसर्या पाप्याला उसने देतात. 35 परंतु
तुम्ही आपल्या शत्रंूवर पर्ीती करा व त्यांचे बरे करा आिण िनराश न होता
उसने द्या म्हणजे तुमचे पर्ितफळ मोठे होईल व तुम्ही परात्पराचे पुतर् व्हाल
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कारण तो अनुपकारी व वाईट यांच्यावर तो दया करणारा आहे. 36 जसा तुमचा
स्वगीर्य िपता दयाळू आहे तसे तुम्हीही दयाळू व्हा.”

. 7:1-5
37 “दुसर्यांचा न्याय करू नका, म्हणजे तुमचाही न्याय होणार नाही.

दुसर्यांना दोषी ठरवू नका म्हणजे तुम्हास दोषी ठरवले जाणार नाही. दुसर्यांची
क्षमा करा म्हणजे तुमचीही क्षमा केली जाईल. 38 द्या म्हणजे तुम्हास िदले
जाईल. चांगले माप दाबनू, हालवनू व शीग भरून तुमच्या पदरी घालतील
कारण ज्या मापाने तुम्ही मापनू द्याल त्याच मापाने तुम्हास परत मापनू देण्यात
येईल.”

39 त्याने त्यांना एक दाखला सांिगतला, “एक आंधळा दुसर्या आंधळ्याला
मागर् दाखवू शकेल काय? ते दोघेही खड्डयात पडणार नाहीत काय?
40 कोणताही िशष्य त्याच्या गुरुपेक्षा थोर नाही. पण पर्त्येक िशष्य जेव्हा
पणूर् िशकतो तेव्हा तो गुरुसारखाच होतो. 41 स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ
ध्यानात न आणता तू आपल्या भावाच्या डोळ्यातील कुसळ का पाहतोस?
42 अथवा तू आपल्या डोळ्यातले मुसळ न पाहता आपल्या भावाला कसे
म्हणशील की, भाऊ, तुझ्या डोळ्यातले कुसळ मला काढू दे? अरे ढोगं्या, पर्थम
तुझ्या डोळ्यातील मुसळ काढ मगच तुला तुझ्या भावाच्या डोळ्यातील कुसळ
काढताना चांगले िदसेल.”

43 कोणतेही चांगले झाड नाही की जे वाईट फळ देते िकंवा कोणतेही वाईट
झाड नाही की जे चांगले फळ देते. 44कारण पर्त्येक झाड हे त्याच्या फळावरुन
ओळखले जाते. लोक काटेरी झुडुपातनू अंजीरे गोळा करीत नाहीत तसेच
काटेरी झुडुपातनू ते दर्ाके्ष गोळा करीत नाहीत. 45 चांगला मनुष्य त्याच्या
अंतःकरणात ज्या चांगल्या गोष्टी साठवलेल्या असतात त्याच काढतो आिण
दुष्ट मनुष्य त्याच्या अंतःकरणात जे वाईट आहे तेच बाहेर काढतो कारण
अंतःकरणात जे भरले आहे तेच मुखावाटे िनघणार.

. 7:21-27
46 “तुम्ही मला ‘पर्भ,ू पर्भ,ू’ म्हणता, पण जे मी सांगतो ते तुम्ही का करीत

नाही? 47 पर्त्येकजण जो माझ्याकडे येतो व माझी वचने ऐकून त्या आज्ञा
पाळतो तो कसा आहे हे मी तुम्हास दाखिवतो. 48 तो एका घर बांधणार्या
मनुष्यासारखा आहे. त्याने खोल खोदले आिण खडकावर पाया बांधला. मग
परू आला आिण पाण्याचा लोढंा घरावर आदळला, पण पाण्याने ते हलले नाही,
कारण ते चांगले बांधले होते. 49पण जो कोणी माझी वचने ऐकतो पण ती पाळीत
नाही तो ज्याने आपले घर पाया न घालता जिमनीवर बांधले त्या मनुष्यासारखा
आहे, त्या घरावर पाण्याचा लोढंा आदळला आिण ते लागलेच पडले व त्या
घराचा मोठा नाश झाला.”
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7
. 8:5-13

1 ऐकणार्या लोकांस त्याने आपली सवर् वचने सांगणे संपवल्यानंतर त्याने
कफणर्हमूात पर्वेश केला.

2 तेव्हा कोणाएका शताधीपतीचा आवडता दास आजारी होऊन मरणास
टेकला होता. 3 मग त्याने येशिूवषयी ऐकून यहदू्यांच्या विडलांना त्याच्याकडे
पाठवनू, तू येऊन माझ्या दासास वाचवावे, अशी त्यास िवनंती केली. 4 जेव्हा
ते येशजूवळ आले तेव्हा त्यांनी त्यास आगर्हाने िवनंती केली, ज्याच्यासाठी
तू हे करावे, तो योग्य आहे. 5 कारण तो आमच्या राष्ट्रावर पर्ीती करतो
आिण त्याने आमच्यासाठी आमचे सभास्थान बांधनू िदले. 6 त्यामळेू येशू
त्यांच्याबरोबर मागार्त चालत गेला आिण तो घरापासनू फार दरू नव्हता,
तोच त्या शताधीपतीने िमतर्ांना त्यांच्याकडे पाठवनू म्हटले, पर्भ,ू आपण
तर्ास करून घेऊ नका, कारण तुम्ही माझ्या घरी यावे असा मी योग्य नाही.
7 त्यामुळे तुमच्याकडे येण्यासही मी स्वतःला योग्य मानले नाही, परंतु तुम्ही
फक्त शब्द बोला, म्हणजे माझा सेवक बरा होईल. 8 कारण मीही दुसर्याच्या
अिधकाराखाली असलेला मनुष्य असनू माझ्या हाताखाली िशपाई आहेत;
आिण याला मी म्हणतो, जा, म्हणजे हा जातो व दुसर्याला ये म्हणतो, म्हणजे
तो येतो आिण माझ्या दासास म्हणतो, हे कर, म्हणजे तो ते करतो. 9 जेव्हा
येशनेू हे ऐकले तेव्हा त्यास त्याच्यािवषयी आश्चयर् वाटले, तो त्याच्यामागे
येणार्या जमावाकडे वळून म्हणाला, “मी तुम्हास सांगतो, एवढा मोठा िवश्वास
मला इसर्ाएलात देखील आढळला नाही.” 10 आिण जे पाठवलेले होते, ते घरी
परतले, तेव्हा त्यांना आढळून आले की, तो सेवक बरा झाला आहे.

11 आिण दुसर्या िदवशी असे झाले की, तो नाईन नावाच्या नगराकडे जात
होता आिण त्याचे पुष्कळ िशष्य व मोठा समुदाय हे त्याच्याबरोबर जात होते.
12 जसा तो गावाच्या वेशीजवळ आला तेव्हा पाहा कोणाएका मरण पावलेल्या
मनुष्यास बाहेर घेऊन जात होते. तो आपल्या आईचा एकुलता एक मुलगा
होता व ती िवधवा होती; आिण गावातील बरेच लोक ितच्याबरोबर होते.
13 तेव्हा ितला पाहनू पर्भलूा ितचा कळवळा आला व तो ितला म्हणाला “रडू
नकोस” 14 मग जवळ जाऊन त्याने ितरडीस स्पशर् केला; तेव्हा खांदेकरी िस्थर
उभे राहीले आिण तो म्हणाला, “मुला, मी तुला सांगतो, उठ!” 15 आिण
तो मरण पावलेला उठून बसला व बोलू लागला; मग येशनेू त्यास त्याच्या
आईजवळ िदले. 16 तेव्हा सवार्नंा भय वाटले आिण ते देवाला गौरव करीत
म्हणाले, “आमच्यामध्ये मोठा संदेष्टा उदयास आला आहे आिण देवाने आपल्या
लोकांची भेट घेतली आहे” 17 येशिूवषयीची ही बातमी सवर् यहदूीया पर्ांतात
आिण सभोवतालच्या पिरसरात पसरली.

. 11:2-19
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18 योहानाच्या िशष्यांनी योहानाला जाऊन हे सवर्काही सांिगतले, 19 नंतर
योहानाने आपल्या दोन िशष्यांना बोलावले आिण त्याने त्यांना पर्भकूडे हे
िवचारण्यासाठी पाठवले की, जो येणारा तो तचू आहेस की आम्ही दुसर्याची
वाट पाहावी? 20 जेव्हा ते लोक त्याच्याकडे आले, ते म्हणाले, “बािप्तस्मा
करणार्या योहानाने आम्हास तुमच्याकडे हे िवचारण्यास पाठवले आहे की, जो
येणारा तो तचू आहेस की आम्ही दुसर्याची वाट पाहावी?” 21 त्याच घटकेस
येशनेू अनेक लोकांचे रोग, आजार बरे केले, पुष्कळांमधील दुष्ट आत्मे काढली,
आंधळ्यांना दृष्टी िदली. 22 येशनेू त्यांना उ र िदले, “जा आिण तुम्ही जे
ऐकले व पािहले आहे ते योहानाला सांगा, आंधळे पाहतात, लंगडे चालतात,
कुष्ठरोगी शुद्ध होतात, बिहरे ऐकतात, मरण पावलेले िजवंत केले जातात आिण
गरीब लोक सुवातार् ऐकतात. 23आिण जो कोणी माझ्यािवषयी अडखळत नाही
तो धन्य आहे.”

24 मग योहानाचे िनरोपे गेल्यावर तो योहानािवषयी समुदायांशी बोलू
लागला, “तुम्ही काय पाहायला बाहेर रानात गेला? वार्याने हलवलेला बोरू
काय? 25 तर तुम्ही काय पाहायला बाहेर गेला? मऊ वस्तरे् घातलेल्या
मनुष्यास काय? पाहा, भडक पोषाख घातलेले व चैनीत असणारे लोक
राजवाड ांत असतात. 26 तर तुम्ही काय पाहायाला बाहेर गेला? संदेष्ट ाला
काय? होय, मी तुम्हास सांगतो, संदेष्ट ाहूनही जो अिधक मोठा आहे त्याला.
27 पाहा, ‘मी आपल्या दतूाला तुझ्या मुखापुढे पाठवतो;
तो तुझ्यापुढे तुझी वाट तयार करील,’
असे ज्याच्यािवषयी िलिहले आहे तो हाच आहे.
28 मी तुम्हास सांगतो की िस्तर्यांपासनू जे जन्मले त्यांच्यांमध्ये योहानापेक्षा
मोठा असा कोणी नाही, तरी देवाच्या राज्यांत जो अगदी लहान आहे, तो
त्याच्यापेक्षा मोठा आहे.” 29 आिण जकातदारांसह सवर् लोकांनी ऐकून ‘देव
न्यायी आहे’ असे ठरवले कारण त्यांनी योहानाचा बािप्तस्मा घेतला होता.
30 परंतु परूशी व िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक यांनी त्याच्यापासनू बािप्तस्मा न
घेऊन आपल्या संबंधीची देवाची योजना िधक्कारली.

31 पर्भनेू म्हटले, “तर मग मी या िपढीच्या मनुष्यांना कोणती उपमा देऊ?
आिण ती कशासारखी आहेत? 32 जी मुले बाजारामध्ये बसनू एकमेकांना हाक
मारतात त्यांच्यासारखी ती आहेत, ती म्हणतात, आम्ही तुमच्यासाठी पावा
वाजवला तरी तुम्ही नाचला नाही, आम्ही िवलाप केला तरी तुम्ही रडला
नाही. 33 कारण बािप्तस्मा करणारा योहान भाकर न खाता आिण दर्ाक्षरस
न िपता आला आहे आिण तुम्ही म्हणता, त्यास भतू लागले आहे. 34मनुष्याचा
पुतर् खातपीत आला आहे आिण तुम्ही म्हणता, पाहा, हा खादाडा मनुष्य
व दारूबाज, जकातदारांचा व पाप्यांचा िमतर्! 35 परंतु ज्ञान आपल्या सवर्
लेकरांकडून न्यायी ठरलेले आहे.”
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36 तेव्हा परूश्यांपैकी कोणा एकाने, “तू माझ्याबरोबर जेवावे.” अशी येशलूा
िवनंती केली. मग तो परूश्याच्या घरात जाऊन जेवायला बसला. 37 आिण
पाहा,कोणीएक पापी स्तर्ी त्या नगरांत होती; येशू परूश्यांच्या घरात जेवायला
बसला आहे हे ऐकू ती सुगंधी तेलाची अलाबास्तर् कुपी घेऊन आली. 38 आिण
ती मागे त्याच्या पायांजवळ रडत उभी राहनू आसवांनी त्याचे पाय िभजवू
लागली व ितने ते आपल्या डोक्याच्या केसांनी पुसनू, त्याच्या पायांचे पुष्कळ
मुके घेतले व त्यांना सुगंधी तेल लावले. 39 तेव्हा ज्या परूश्याने येशलूा
बोलावले होते, त्याने हे पाहनू आपल्या मनांत म्हटले, “हा संदेष्टा असता
तर जी स्तर्ी त्यास स्पशर् करीत आहे ती कोण व कोणत्या पर्कारची आहे,
म्हणजे ती पापी आहे, हे त्यास कळले असते.” 40 तेव्हा येशनेू त्यास उ र
देऊन म्हटले, “िशमोना, तुझ्याशी मला काही बोलायचे आहे.” तेव्हा तो
म्हणाला, “गुरूजी बोला.” 41 येशनेू म्हटले, “एका सावकाराचे दोन कजर्दार
होते; एकाला चांदीचे पाचशे नाणे व दुसर्याला पन्नास असे देणे होते. 42 परंतु
कजर् फेडायला त्यांच्याजवळ काही नव्हते म्हणनू त्याने दोघांना क्षमा केली. तर
त्यांच्यापैकी कोणता त्याच्यावर अिधक पर्ीती करील?” 43 तेव्हा िशमोनाने
उ र देऊन म्हटले, “ज्याला अिधक माफ केले तो, असे मला वाटते.” मग
येशू त्यास म्हणाला, “ठीक ठरवलेस.” 44 तेव्हा त्याने त्या स्तर्ीकडे वळून
िशमोनाला म्हटले, “ही स्तर्ी तुला िदसते ना? मी तुझ्या घरात आलो, तू
माझ्या पायांसाठी पाणी िदले नाही; परंतु िहने आसवांनी माझे पाय िभजवले
आिण आपल्या केसांनी ते पुसले. 45 तू माझा मुका घेतला नाही, परंतु मी आत
आल्यापासनू िहने माझ्या पायांचे मुके घेण्याचे थांबवले नाही, 46 तू माझ्या
डोक्याला तेल लावले नाही, परंतु िहने माझ्या पायांना सुगंधी तेल लावले
आहे. 47 या कारणासाठी मी तुला सांगतो, िहची जी पुष्कळ पापे त्यांची क्षमा
झाली आहे; कारण िहने पुष्कळ पर्ीती केली; परंतु ज्याला थोडक्याची क्षमा
होते तो थोडकी पर्ीती करतो.” 48 तेव्हा येशनेू ितला म्हटले, “तुझ्या पापांची
क्षमा झाली आहे.” 49 मग त्याच्याबरोबर जेवायला बसले होते ते आपसांत
म्हणू लागले, “पापांची देखील क्षमा करणारा हा कोण आहे?” 50 मग त्याने त्या
स्तर्ीला म्हटले, “तुझ्या िवश्वासाने तुला तारले आहे, शांतीने जा.”

8
1 त्यानंतर लवकरच असे झाले की, तो उपदेश करीत व देवाच्या राज्याची

सुवातार् सांगत नगरोनगरी व गांवोगांवी िफरत होता, तेव्हा ते बारा िशष्य
त्याच्याबरोबर होते. 2 दुष्ट आत्मे व दुखणी यांपासनू मुक्त केलेल्या अशा
िकत्येक िस्तर्या त्याच्याबरोबर होत्या, म्हणजे मग्दालीया नगराची मरीयेतनू
सात भतेू िनघाली होती, ती, 3 हेरोदाचा कारभारी खुजा याची पत्नी योहान्ना
तसेच ससूान्ना व इतर पुष्कळ िस्तर्या,या आपल्या दर्व्याने त्यांची सेवा करीत
असत.

. 13:1-9; 4:1-9
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4 आिण मोठा समुदाय एकतर् जमला असता व गावोगावचे लोक
त्याच्याजवळ येत असता तो दाखला देऊन म्हणाला, 5 “पेरणारा आपले बी
पेरायला िनघाला; आिण तो पेरीत असता काही बी पाय वाटेवर पडले आिण
ते तुडवले गेले व आकाशातील पाखरांनी ते खाऊन टाकले. 6 आिण काही
खडकाळीवर पडले आिण ते उगवल्यावर वाळून गेले, कारण त्यास ओलावा
नव्हता. 7आिण काही काटेरी झाडाझुडपांमध्ये पडले आिण झाडाझुडपांबरोबर
वाढून त्याची वाढ खंुटवली. 8 आिण काही चांगल्या जिमनीवर पडले आिण ते
उगवनू त्यास शंभरपट पीक आले.” असे म्हटल्यावर तो मोठ ाने म्हणाला,
“ज्याला ऐकायला कान आहेत तो ऐको.”

9 तेव्हा त्याच्या िशष्यांनी त्यास िवचारले, या दाखल्याचा अथर् काय आहे?
10 मग तो म्हणाला, “देवाच्या राज्याची गुजे जाणण्याची देणगी तुम्हास िदली
आहे, परंतु बाकीच्या लोकांस ती दाखल्यांनी सांिगतली आहेत, यासाठी की
त्यांनी िदसत असता पाहू नये व त्यांनी ऐकत असता समजू नये. 11तर दाखला
हा आहे बी हे देवाचे वचन आहे. 12 आिण जे वाटेवरचे ते ऐकणारे आहेत,
पण त्यानंतर सैतान येतो आिण त्यांनी िवश्वास धरून तारण पावू नये म्हणनू
त्यांच्या अंतःकरणातनू वचन काढून घेतो. 13आिण जे खडकाळीवरचे हे आहेत
की, ते ऐकतात तेव्हा वचन आनंदाने घेतात, पण त्यांना मळू नसते; ते काही
वेळेपयत िवश्वास धरतात व परीके्षच्या वेळी गळून पडतात. 14 आिण काटेरी
झाडांमध्ये पडणारे बी हे ऐकणारे आहेत, पण पुढे जाता जाता िचंता व धन व
या जीवनातली सुखे यांनी गुदमरून जातात व भरदार फळ देत नाहीत. 15 पण
चांगल्या जिमनीत पडणारे बी हे असे आहेत, की ते वचन ऐकून ते भल्या व
चांगल्या अंतःकरणात घट्ट धरून ठेवतात आिण धीराने पीक देत जातात.

4:21-25
16 आिण कोणी िदवा लावल्यावर तो भांड ाने झाकत नाही िकंवा

पलंगाखाली ठेवत नाही तर आत येणार्यांना उजेड िदसावा म्हणनू तो
िदवठणीवर ठेवतो. 17 कारण पर्कट होणार नाही असे काही झाकलेले नाही
िकंवा कळणार नाही व उघडकीस येणार नाही असे काही गुप्त नाही. 18 म्हणनू
तुम्ही कसे ऐकता यांिवषयी जपा, कारण ज्याच्याजवळ आहे त्यास िदले जाईल
आिण ज्याच्याजवळ नाही त्याच्याजवळ जे आहे म्हणनू त्यास वाटते ते देखील
त्याच्यापासनू काढून घेतले जाईल.”

. 12:46-50; 3:31-35
19 तेव्हा त्याची आई व भाऊ त्याच्याकडे आली आिण दाटीमुळे त्यांना

त्याच्याजवळ जाता येईना. 20 तेव्हा कोणी त्यास सांिगतले, तुझी आई व तुझे
भाऊ तुला भेटायला पाहत असनू बाहेर उभे रािहले आहेत. 21 आिण त्याने
त्यांना उ र देऊन म्हटले, “देवाचे वचन ऐकणारे व पाळणारे हेच माझे आई व
भाऊ.”
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22 आिण त्या िदवसात असे झाले की, तो आपल्या िशष्यांबरोबर होडीत
बसला आिण “आपण सरोवराच्या पलीकडे जाऊ” असे तो त्यांना म्हणाला
आिण त्यांनी होडी हाकारली. 23 नंतर ते जहाज हाकारत असता येशू झोपी
गेला. मग सरोवरात वार्याचे वादळ सुटले आिण होडी पाण्याने भरू लागले
व ते संकटात पडले. 24 तेव्हा ते त्याच्याजवळ येऊन त्यास जागे करून
म्हणाले, गुरुजी, आम्ही बुडत आहोत. तेव्हा त्याने झोपेतनू उठून वार्याला
व खवळलेल्या पाण्याला धमकावले; मग ते बंद होऊन अगदी िनवांत झाले.
25 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “तुमचा िवश्वास कोठे आहे?” आिण ते भयभीत
होऊन थक्क झाले व एकमेकांना म्हणाले, हा आहे तरी कोण? की, वारा व पाणी
यांना देखील हा आज्ञा करतो व ती यांचे ऐकतात.

. 8:28-9:1; 5:1-20
26 मग ते गालील सरोवराच्या समोरील गरसेकरांच्या पर्देशास पोहोचले.

27आिण तो जिमनीवर उतरला, तेव्हा नगरातील कोणीएक मनुष्य त्यास भेटला;
त्यास पुष्कळ भतेू लागली होती व त्याने बर्याच काळापासनू कपडे घातली
नव्हती व घरात न राहता तो थडग्यांमध्ये राहत होता. 28 तेव्हा तो येशलूा
पाहनू फार ओरडला व त्याच्यापुढे पडून मोठ ाने म्हणाला, हे येश,ू परात्पर
देवाच्या पुतर्ा, माझा तुझा काय संबध? मी तुला िवनंती करतो, मला िपडू
नकोस. 29 कारण तो त्या अशुद्ध आत्म्याला त्या मनुष्यांतनू िनघनू जाण्याची
आज्ञा करीत होता; कारण त्याने त्यास पुष्कळ वेळा धरले होते; आिण लोक
त्यास पहार्यात ठेवनू साखळ्यांनी व बेड ांनी बांधीत असत पण तो ती बंधने
तोडून भतूाकडून रानांमध्ये हाकून लावला जात असे. 30 आिण येशनेू त्यास
िवचारले, “तुझे नाव काय?” तेव्हा त्याने म्हटले, सैन्य, कारण त्याच्यामध्ये
पुष्कळ भतेू िशरली होती. 31 आिण तू आम्हास अगाधकूपात जाण्याची आज्ञा
करू नको,अशी ती भतेू त्यास िवनंती करीत होती. 32 तेव्हा तेथे पुष्कळ डुकरांचा
कळप डोंगरावर चरत होता; आिण त्यांमध्ये िशरायला तू आम्हास परवानगी
द्यावी,अशी त्यांनी िवनंती केली. मग त्याने त्यांना परवानगी िदली. 33 तेव्हा ती
भतेू त्या मनुष्यांतनू िनघनू त्या डुकरांमध्ये िशरली आिण तो कळप कड ावरून
धडक धावंत जाऊन खाली सरोवरात पडला व गुदमरून मरण पावला. 34 मग
कळप चारणारे जे घडले ते पाहनू पळाले व त्यांनी ते नगरांमध्ये व शेतांमध्ये
जाऊन सांिगतले. 35 तेव्हा जे झाले ते पाहायला ते लोक बाहेर िनघाले आिण
येशकूडे आले आिण ज्या मनुष्यांतनू भतेू िनघाली होती तो वस्तर् पांघरलेला
व शुद्धीवर आलेला असा येशचू्या पायांजवळ बसलेला त्यांना आढळला; आिण
ते भ्याले. 36 मग ज्यांनी ते पािहले होते त्यांनी तो भतूगर्स्त कसा बरा झाला
हे त्यांना सांिगतले. 37 तेव्हा गरसेकरांच्या चहकूडल्या भागांतील सवर् लोकांनी
त्यास िवनंती केली की तू आमच्यापासनू जावे कारण ते मोठ ा भयाने व्याप्त
झाले होते. मग तो मचव्यात बसनू माघारी आला. 38 आिण ज्या मनुष्यांतनू
भतेू िनघाली होती, तो, मला तुमच्याबरोबर राहू दयावे, अशी येशजूवळ िवनंती
करीत होता, परंतु तो त्यास िनरोप देऊन म्हणाला, 39 “तू आपल्या घरी परत
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जा व देवाने तझू्यासाठी केवढी मोठी कामे केली ते साग.” मग तो िनघनू येशनेू
त्याच्यासाठी केवढी मोठी कामे केली होती ते त्या सबंध नगरांतनू घोिषत करत
गेला.

. 9:18-26; 5:21-43
40 नंतर येशू परत आल्यावर समुदायाने त्यास आनंदाने अंगीकारले, कारण

ते सवर् त्याची वाट पाहत होते. 41 तेव्हा पाहा, याईर नावाचा कोणी मनुष्य
आला; तो तर सभास्थानाचा अिधकारी होता; आिण त्याने येशचू्या पाया पडून,
तू माझ्या घरी यावे, अशी त्यास िवनंती केली.

42 कारण त्यास सुमारे बारा वषार्ची एकुलती एक मुलगी होती व ती मरणास
टेकली होती. मग तो जात असता लोकसमुदाय त्याच्याजवळ दाटी करीत
होते. 43 आिण बारा वष रक्तसर्ाव होत असलेली कोणीएक स्तर्ी, जी
(आपली सवर् उपजीिवका वैद्यांवर खची र् घालनू) कोणाकडूनही िनरोगी होईना,
44 ितने त्याच्या पाठीमागे येऊन त्याच्या वस्तर्ाच्या काठाला स्पशर् केला आिण
लागलीच ितचा रक्तसर्ाव बंद झाला. 45मग येशू म्हणाला, “मला कोणी स्पशर्
केला?” तेव्हा सवर्जण नाकारीत असता पेतर् व जे त्याच्याबरोबर होते ते त्यास
म्हणाले, हे गुरूजी, समुदाय दाटी करून तुम्हास चें गरीत आहेत. 46 तेव्हा येशू
म्हणाला, “कोणीतरी मला स्पशर् केला,कारण माझ्यातनू सामथ्यर् िनघाले हे मला
समजले.” 47मग ती स्तर्ी,आपण गुप्त रािहलो नाही असे पाहनू,थरथर कांपत
आली आिण त्याच्यापुढे उपडी पडून आपण कोणत्या कारणासाठी स्पशर् केला व
लागलीच आपण कसे बरे झालो, हे ितने सवर् लोकांच्या देखत सांिगतले. 48 तेव्हा
त्याने ितला म्हटले, “मुली, तुझ्या िवश्वासाने तुला तारले आहे. शांतीने जा.”

49 तो अजनू बोलत आहे इतक्यात सभास्थानाच्या अिधकार्याच्या येथनू
कोणी आला व म्हणाला, तुझी मुलगी मरण पावली आहे; गुरूजीला आणखी
शर्म देऊ नका. 50 पण येशनेू ते ऐकून त्यास उ र िदले, “िभऊ नको, िवश्वास
मातर् धर, म्हणजे ती बरी केली जाईल.” 51 मग घरात आल्यावर पेतर् व
योहान व याकोब आिण मुलीचा िपता व ितची आई यांच्यावाचनू कोणालाही
आपणाबरोबर आत येऊ िदले नाही. 52 आिण सवर् ितच्यासाठी रडत व शोक
करीत होते, पण तो म्हणाला, “रडू नका, कारण ती मरण पावली नाही, तर
झोपेत आहे.” 53 तरी ती मरण पावली आहे हे जाणनू ते त्यास हसू लागले.
54पण त्याने ितचा हात आपल्या हातात घेऊन ितला हाक मारून म्हटले, “मुली,
ऊठ.” 55 तेव्हा ितचा आत्मा परत आला व ती लागलीच उठली; मग ितला
खायला द्यावे अशी त्याने आज्ञा केली. 56 आिण ितचे आई-वडील थक्क झाले;
परंतु जे झाले ते कोणाला सांगू नका असे त्याना िनक्षनू सांिगतले.

9
. 10:5-15

1 मग त्याने त्या बारा िशष्यांस एकतर् बोलावनू त्यांना सवर् भतूांवर आिण
रोग बरे करायला, सामथ्यर् व अिधकार िदला, 2 आिण त्याने त्यांना देवाच्या
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राज्यािवषयीचा संदेश जाहीर करायला व रोग्यांना बरे करायला पाठवले. 3 तो
त्यांना म्हणाला, “वाटेसाठी काही घेऊ नका; काठी िकंवा झोळी िकंवा भाकर
िकंवा पैसा घेऊ नका आिण दोन दोन अंगरखेही घेवू नका. 4 आिण ज्या
कोणत्याही घरात तुम्ही जाल, तेथेच राहा व तेथनूच िनघनू जा. 5 िजतके
तुम्हास अंगीकारीत नाहीत िततक्यांच्यािवरुद्ध साक्ष व्हावी म्हणनू तुम्ही त्या
नगरातनू िनघते वेळी आपल्या पायांची धळू झाडून टाका.” 6 तेव्हा ते िनघाले
आिण सवर् िठकाणी सुवातार् सांगत व रोग बरे करीत गांवोगांवी िफरत गेले.

7 घडत असलेल्या सवर् गोष्टी ऐकून हेरोद राजा फार घोटाळ्यात पडला,
कारण “योहान मरण पावलेल्यांमधनू उठला आहे.” असे िकत्येक म्हणत होते;
8आिण िकत्येक म्हणत होते की “एलीया पर्कट झाला आहे” आिण दुसरे म्हणत
होते की “पुरातन संदेष्ट ातील कोणीएक उठला आहे.” 9 तेव्हा हेरोद म्हणाला,
“योहानाचे शीर मी तोडले, पण ज्याच्यािवषयी अशा गोष्टी मी ऐकतो तो हा
कोण आहे?” आिण तो त्यास भेटायला पाहत होता.

. 14:13-21; 6:30-44; . 6:1-15
10 मग परे्िषतांनी परत येऊन आपण जे काही केले होते ते त्यास सिवस्तर

सांिगतले. मग तो त्यांना बरोबर घेऊन बेथसैदा नावाच्या नगराकडे एकीकडे
गेला. 11 परंतु यािवषयी लोकांनी ऐकल्यावर ते त्याच्यामागे गेले. तेव्हा तो
त्यांचे स्वागत करून त्यांच्याशी देवाच्या राज्यािवषयी बोलू लागला आिण
ज्यांना बरे होण्याची गरज होती त्यांना त्याने बरे केले. 12 िदवस संपत आला,
तेव्हा बारा जण जवळ येऊन त्यास म्हणाले, “समुदायाला िनरोप दे, म्हणजे ते
आसपासच्या गावांत व खेड ांत जाऊन उतरतील व खाण्याची सोय करतील;
कारण आपण येथे रानातल्या िठकाणी आहो.” 13 पण तो त्यांना म्हणाला,
“तुम्हीच त्यांना खायला द्या.” ते म्हणाले, “आम्ही जाऊन या लोकांसाठी अन्न
िवकत आणले नाही, तर पाच भाकरी व दोन मासे एवढ ािशवाय आम्हाजवळ
काही नाही.” 14 कारण ते सुमारे पाच हजार पुरूष होते. तेव्हा त्याने आपल्या
िशष्यांना सांिगतले, “पन्नास पन्नास जणांच्या पंक्ती करून त्यास बसवा,”
15 मग त्यांनी सांिगतल्यापर्माणे करून सवार्सं बसवले. 16 त्याने त्या पांच
भाकरी व ते दोन मासे घेतले आिण वर स्वगार्कडे पाहनू त्यास आशीवार्द िदला
आिण त्यांचे तुकडे करून ते लोकसमुदायाला वाढण्याकरता िशष्यांजवळ िदले.
17 तेव्हा ते सवर् जेवनू तृप्त झाले; आिण त्यांनी मोडलेल्या तुकड ांतले उरले ते
बारा टोपल्या भरून त्यांनी उचलनू घेतले.

. 16:13-20; 8:27-30
18 आिण असे झाले की तो एकांतात पर्ाथर्ना करत असता िशष्य

त्याच्याबरोबर होते, तेव्हा त्याने त्यांना िवचारून म्हटले, “लोकसमुदाय मला
कोण म्हणनू म्हणतात?” 19मग त्यांनी उ र देऊन म्हटले, “बािप्तस्मा करणारा
योहान, पण िकत्येक म्हणतात ‘एलीया,’ व िकत्येक म्हणतात की, पुरातन
संदेष्ट ातील कोणीएक पुन्हा उठला आहे.”
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20 त्याने त्यांना म्हटले, “पण तुम्ही मला कोण म्हणनू म्हणता?” तेव्हा
पेतर्ाने उ र देऊन म्हटले, “देवाचा िखर्स्त.” 21 पण हे कोणाला सांगू नये
अशी त्याने त्यांना िनक्षनू आज्ञा केली. 22 आिण म्हटले, “मनुष्याच्या पुतर्ाने
पुष्कळ दुःखे सोसावी आिण वडील व मुख्य याजक लोक व िनयमशास्तर् िशक्षक
यांच्याकडून नाकारले जावे व जीवे मारले जावे व ितसर्या िदवशी पुन्हा उठवले
जावे, याचे अगत्य आहे.”

. 16:24-28; 8:34-9:1
23आिण तो सवार्नंा म्हणाला, “जर कोणी माझ्यामागे येऊ इिच्छतो तर त्याने

स्वतःला नाकारावे व दररोज आपला वधस्तंभ उचलनू घ्यावा व माझ्यामागे
चालावे. 24 कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इिच्छतो तो त्यास गमावील,
परंतु जो कोणी माझ्याकिरता आपला जीव गमावील तो त्यास वाचवील.
25 कारण मनुष्याने सगळे जग िमळवनू स्वतःला गमावले िकंवा स्वतःचा नाश
करून घेतला तर त्यास काय लाभ होईल? 26 जो कोणी माझ्यािवषयीची व
माझ्या वचनािवषयी लाज धरील त्यांच्यािवषयीची लाज मनुष्याचा पुतर् जेव्हा
आपल्या स्वतःच्या, िपत्याच्या व पिवतर् दतूांच्या गौरवाने येईल तेव्हा धरील.
27 आिण मी तुम्हास खरे सांगतो की, येथे उभे राहणार्यांतले काही असे आहेत
की, ते देवाचे राज्य पाहतील तोपयत त्यांना मरणाचा अनुभव येणारच नाही.”

28 आिण या गोष्टी सांिगतल्यानंतर सुमारे आठ िदवसानी असे झाले की,
पेतर् व योहान व याकोब यांना बरोबर घेऊन तो पर्ाथर्ना करायला डोंगरावर
गेला. 29 तेव्हा तो पर्ाथर्ना करीत असता त्याच्या मुखाचे रूप पालटले व त्याचे
वस्तर् पांढरे शुभर् लखलखीत झाले. 30 आिण पाहा, दोन पुरूष त्याच्याशी
संभाषण करीत होते; हे मोशे व एलीया होते, 31 ते तेजस्वी िदसत होते आिण
जे त्याचे पर्याण तो यरूशलेम शहरात पणूर् करणार होता, त्यािवषयी ते बोलत
होते. 32 तेव्हा पेतर् व त्याच्याबरोबर जे होते ते झोपेने भारावले होते, परंतु
ते पणूर्पणे जागे झाले तेव्हा त्यांचे तेज आिण जे दोन पुरूष त्याच्याजवळ उभे
रािहले होते त्यांनाही पिहले. 33 मग असे झाले की ते त्याच्यापासनू दरू होत
असता पेतर्ाने येशलूा म्हटले, “हे गुरु, येथे असणे आम्हास बरे आहे; तर आम्ही
तीन मंडप करू, तुझ्यासाठी एक व मोशेसाठी एक व एलीयासाठी एक.” आपण
काय बोलत आहोत याचे त्यास भान नव्हते. 34 तो या गोष्टी बोलत असता
एक ढग येऊन त्यांच्यावर सावली करू लागला आिण ते ढगांत िशरले तेव्हा ते
भ्याले. 35आिण ढगांतनू वाणी आली, ती म्हणाली, “हा माझा िनवडलेला पुतर्
आहे, याचे तुम्ही ऐका.” 36 ही वाणी झाल्यावर येशू एकटाच िदसला आिण ते
उगेच रािहले व ज्या गोष्टी त्यांनी पिहल्या होत्या त्यांतले काहीच त्यांनी त्या
िदवसांमध्ये कोणाला सांिगतले नाही.

. 17:14-21; 9:14-29



9:37 125 लकू 9:54

37आिण असे झाले की दुसर्या िदवशी ते डोंगरावरून खाली आल्यावर मोठा
लोकसमुदाय त्यास भेटला. 38 तेव्हा पाहा, समुदायातील एक मनुष्य मोठ ाने
ओरडून म्हणाला, हे गुरु, मी तुला िवनंती करतो, माझ्या मुलाकडे पाहा, कारण
तो माझे एकुलते मलू आहे. 39 आिण पाहा, कोणी आत्मा त्यास धरतो आिण
हा एकाएकी ओरडतो, मग तो याला असा िपळतो की त्याच्या तोंडाला फेस
येतो, तो याला पुष्कळ तर्ास देतो व याला मोठ ा पर्यासाने सोडून जातो.
40 आिण तो काढावा म्हणनू मी तुझ्या िशष्यांना िवनंती केली, परंतु त्यांच्याने
तो िनघेना. 41 तेव्हा येशनेू उ र देऊन म्हटले, “हे अिवश्वासी व िवपरीत िपढी,
मी कोठेपयत तुमच्याबरोबर राहू व तुमचे सोस?ू तू आपल्या मुलाला इकडे
आण.” 42 मग तो जवळ येत आहे इतक्यात भतूाने त्यास खाली आपटले व
भारी िपळून टाकले, पण येशनेू त्या अशुद्ध आत्म्याला धमकावले व मुलाला बरे
करून त्याच्या िपत्याजवळ परत िदले.

. 17:22, 23; 9:30-32
43 मग देवाचे हे महान सामथ्यर् पाहनू सवर् लोक थक्क झाले आिण तो जी

कामे करीत होता त्या सवार्ंवरून सवर्जण आश्चयर् करीत असता तो आपल्या
िशष्यांना म्हणाला, 44 “या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा कारण मनुष्याचा पुतर्
मनुष्यांच्या हाती िदला जाणार आहे.” 45 परंतु हे बोलणे त्यांना समजले नाही
व त्यांना ते समजू नये म्हणनू ते त्यांच्यापासनू गुप्त राखलेले होते; आिण ते या
बोलण्यािवषयी त्यास िवचारायला भीत होते.

. 18:1-5; 9:33-37
46 त्यानंतर आपणांमध्ये कोण मोठा आहे यािवषयी त्यांच्यामध्ये वादिववाद

उठला. 47 तेव्हा येशनेू त्यांच्या अंतःकरणाचे िवचार जाणनू एका बालकाला
जवळ घेऊन त्यास आपल्यापाशी उभे केले, 48आिण त्यांना म्हटले, “जो कोणी
माझ्या नावाने या बालकाला स्वीकारतो तो मला स्वीकारतो आिण जो कोणी
माझा स्वीकार करतो तो ज्याने मला पाठवले त्याचा स्वीकार करतो; कारण तुम्हा
सवामध्ये जो सवाहून लहान आहे तोच मोठा आहे.”

49 तेव्हा योहानाने उ र देऊन म्हटले, “हे गुरु, आम्ही कोण एकाला
तुझ्या नावाने भतेू काढतांना पािहले आिण आम्ही त्यास मना केले, कारण तो
आमच्याबरोबर तुझ्यामागे चालत नाही.” 50 तेव्हा येशनेू त्यास म्हटले, “मना
करू नका, कारण जो तुम्हास पर्ितकूल नाही तो तुम्हास अनुकूल आहे.”

;
51 आिण असे झाले की त्यास वर घेतले जाण्याचा समय जवळ आला तेव्हा

यरूशलेम शहरास जाण्याच्या दृढिनश्चयाने त्याने आपले तोंड वळवले. 52 मग
त्याने आपल्यापुढे िनरोपे पाठवले, तेव्हा ते िनघनू त्याच्यासाठी तयारी करण्यास
शोमरोन्यांच्या एका गावात गेले, 53 पण त्यांनी त्यास अंगीकारले नाही, कारण
यरूशलेम शहराकडे जाण्याचा त्याचा रोख होता. 54 तेव्हा त्याचे िशष्य याकोब
व योहान हे पाहनू म्हणाले, “हे पर्भ,ू एलीयाने केले होते तसेच आकाशांतनू
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अग्नीने पडून त्याचा नाश करावा म्हणनू आम्ही आज्ञा करावी, अशी तुझी
इच्छा आहे काय?” 55परंतु त्याने वळून त्यांना धमकावले आिण म्हटले, “तुम्ही
कोणत्या आत्म्याचे आहात हे तुम्हास ठाऊक नाही; 56 कारण मनुष्याचा पुतर्
मनुष्यांच्या जीवाचा नाश करायला नाही, तर त्यांना तारायला आला आहे.”
मग ते दुसर्या गावाला गेले.

. 8:18-22
57 आिण ते वाटेने चालत असता कोणीएक त्यास म्हणाला, “जेथे कोठे तू

जाशील तेथे मी तुझ्यामागे येईन.” 58 तेव्हा येशू त्यास म्हणाला, “खोकडांस
िबळे व आकाशांतल्या पाखरांस घरटी आहेत, परंतु मनुष्याच्या पुतर्ाला
आपले डोके टेकायला िठकाण नाही.” 59 मग त्याने दुसर्या एकाला म्हटले,
“माझ्यामागे ये,” परंतु तो म्हणाला, “हे पर्भ,ू पिहल्याने मला जाऊ दे आिण
माझ्या िपत्याला पुरू दे,” 60 तेव्हा येशनेू त्यास म्हटले, “मरण पावलेल्यांना
आपल्या मरण पावलेल्यांस पुरू दे, परंतु तू जाऊन देवाच्या राज्याची घोषणा
कर.” 61 तेव्हा आणखी एकजण म्हणाला, हे पर्भ,ू मी तुझ्यामागे येईन, परंतु
पिहल्याने मला माझ्या घरात जे आहे त्यांचा िनरोप घेऊ दे. 62पण येशनेू त्यास
म्हटले, “जो कोणी नांगराला आपला हात घातल्यावर मागील गोष्टीकंडे पाहत
राहतो असा कोणीही देवाच्या राज्याला उपयोगी नाही.”

10
1 यानंतर पर्भनेू आणखी स र जणांस नेमनू ज्या ज्या नगरांत व ज्या

ज्यािठकाणी तो स्वतः जाणार होता तेथे दोघे असे त्यांना आपल्यापुढे पाठवले.
2 तो त्यांना म्हणाला, “पीक फार आहे परंतु कामकरी थोडके आहेत, यास्तव
िपकाच्या पर्भनेू आपल्या िपकात कामकरी पाठवावे म्हणनू तुम्ही त्याची
पर्ाथर्ना करा.” 3 जा; पाहा, लांडग्यांच्या मध्ये जसे कोकंरांस पाठवावे
तसे मी तुम्हास पाठवतो. 4 िपशवी िकंवा झोळी िकंवा वहाणा घेऊ नका व
वाटेने कोणाला सलाम करू नका. 5 तुम्ही ज्या कोणत्याही घरात जाल तेथे
पिहल्याने, या घराला शांती असो असे म्हणा. 6 जर तेथे कोणी शांितिपर्य
मनुष्य असला तर तुमची शांती त्याच्यावर राहील; पण तो नसला तर ती
तुमच्याकडे परत येईल. 7 तुम्ही त्याच घरात राहून ते देतील ते खातपीत जा;
कारण कामकरी आपल्या मजुरीस योग्य आहे; घरोघरी िफरू नका. 8 आिण
तुम्ही ज्या कोणत्याही नगरांत जाल आिण ते तुम्हास स्वीकारतो, त्यामध्ये ते
जे तुमच्यापुढे वाढतील ते खा, 9 आिण त्यामध्ये जे दुखणाईत असतील त्यांना
बरे करा व त्यांना सांगा की, देवाचे राज्य तुमच्याजवळ आले आहे. 10 परंतु
तुम्ही ज्या कोणत्याही नगरांत जाल आिण ते तुमचे स्वागत नाही केले तर
रस्त्यांवर बाहेर जाऊन असे म्हणा, 11 तुमच्या नगराची धळू आमच्या पायांला
लागली ती देखील आम्ही तुमच्यािवरुध्द झाडून टाकतो; तरी हे जाणा की
देवाचे राज्य जवळ आले आहे. 12 मी तुम्हास सांगतो की त्यािदवशी सदोमाला
त्या नगरापेक्षा अिधक सोपे जाईल.
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13 “हे खोरािजना, तुला हाय! हे बेथसैदा, तुला हाय! कारण तुमच्यामध्ये जी
सामथ्यार्ची कृत्ये होत आहेत ती जर सोर व िसदोन यांच्यामध्ये झाली असती
तर त्यांनी मागेच गोणताट अंगावर घेऊन व राखेत बसनू पश्चा ाप केला
असता. 14 यामुळे न्यायकाळी सोर व िसदोन यांना अिधक सोपे जाईल. 15 हे
कफणर्हूमा, तू आकाशापयत उचंावला जाशील काय? तू नरकापयत उतरशील.

16जो िशष्यांचे ऐकतो तो माझे ऐकतो आिण जो िशष्यांना नाकारतो तो मला
नाकारतो आिण जो मला नाकारतो तो ज्याने मला पाठवले त्यास नाकारतो.”

17 ते स र लोक आनंदाने परतले आिण म्हणाले, “पर्भ,ू तुझ्या नावाने
भतेूसुद्धा आम्हास वश होतात!” 18 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “मी सैतानाला
आकाशातनू िवजेसारखे पडताना पािहले! 19पाहा, मी तुम्हास साप आिण िवंचू
यांना तुडिवण्याचा व शत्रूच्या सवर् सामथ्यार्वर अिधकार िदला आहे आिण
कशानेच तुम्हास अपाय होणार नाही. 20तथािप तुम्हास दुष्ट आत्मे वश होतात
याचा आनंद मानू नका तर तुमची नावे स्वगार्त िलिहली आहेत याचा आनंद
माना.”

. 11:25-27
21 त्या क्षणी तो पिवतर् आत्म्यात आनंदीत झाला आिण म्हणाला, “हे

िपत्या, स्वगार्च्या आिण पृथ्वीच्या पर्भू मी तुझी स्तुती करतो, कारण तू या
गोष्टी ज्ञानी आिण बुद्धीमान लोकांपासनू लपवनू ठेवनू त्या लहान बालकांस
पर्कट केल्या आहेस. होय, िपत्या कारण तुला जे योग्य वाटले ते तू केलेस.
22माझ्या िपत्याने सवर् गोष्टी माझ्यासाठी िदल्या होत्या आिण पुतर् कोण आहे
हे िपत्यािशवाय कोणालाच ठाऊक नाही आिण पुतर्ािशवाय कोणालाही िपता
कोण आहे हे माहीत नाही व ज्या कोणाला ते पर्कट करण्याची पुतर्ाची इच्छा
असेल त्यालाच फक्त माहीत आहे.”

23आिण िशष्यांकडे वळून तो एकांतात बोलला, “तुम्ही जे पाहता ते पाहणारे
डोळे धन्य. 24 मी तुम्हास सांगतो, अनेक राजांनी व संदेष्ट ांनी तुम्ही जे
पाहता ते पाहण्याची इच्छा बाळगली, परंतु त्यांनी ते पािहले नाही आिण तुम्ही
जे ऐकता ते ऐकण्याची इच्छा बाळगली, परंतु त्यांनी ते ऐकले नाही.”

?
. 22:34-40; 12:28-34

25 नंतर एक िनयमशास्तर्ाचा िशक्षक उभा रािहला आिण त्याने येशचूी
परीक्षा पाहण्याचा पर्यत्न केला, तो म्हणाला, “गुरुजी, अनंतकाळचे जीवन
िमळण्यासाठी मी काय केले पाहीजे?” 26 तेव्हा येशू त्यास म्हणाला,
“िनयमशास्तर्ात काय िलिहले आहे? तू त्यामध्ये काय वाचतोस?” 27 तो
म्हणाला, “तू तुझा देव पर्भू याच्यावर पणूर् अंतःकरणाने, पणूर् आत्म्याने, पणूर्
शक्तीने पर्ीती कर.” व स्वतःवर जशी पर्ीती करतोस तशी तू आपल्या
शेजार्यावरही पर्ीती कर. 28 तेव्हा येशू त्यास म्हणाला, “तू बरोबर उ र
िदलेस, हेच कर म्हणजे तू जगशील.” 29 पण आपण योग्य पर्श्न िवचारला
आहे हे इतरांना दाखवनू देण्यासाठी त्याने येशलूा िवचारले, “मग माझा शेजारी
कोण?”
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30 येशनेू उ र िदले, “एक मनुष्य यरूशलेम शहराहून यरीहोस िनघाला
होता आिण तो लुटारंुच्या हाती सापडला. त्यांनी त्याचे कपडे काढून घेऊन
त्यास मारले व त्यास अधर्मेला टाकून ते िनघनू गेले. 31 तेव्हा त्याचवेळी एक
याजक त्या रस्त्याने जात होता. याजकाने त्यास पािहले, पण तो रस्त्याच्या
दुसर्या बाजनेू िनघनू गेला. 32 त्याच रस्त्याने एक लेवी त्यािठकाणी आला.
लेव्याने त्यास पािहले व तो सुद्धा रस्त्याच्या दुसर्या बाजनेू िनघनू गेला.
33 मग एक शोमरोनी त्याच रस्त्याने पर्वास करीत असता तो होता तेथे
आला त्या मनुष्यास पाहून त्यास त्याचा कळवळा आला 34 तो त्याच्याजवळ
आला त्याच्या जखमांवर तेल व दर्ाक्षरस ओतनू त्या बांधल्या आिण त्यास
आपल्या गाढवावर बसवनू त्यास उतारशाळेत आणले व त्याची देखभाल
केली. 35 दुसर्या िदवशी त्याने दोन चांदीचे नाणे काढले आिण उतारशाळेच्या
मालकाला िदले व म्हणाला, ‘याची चांगली देखभाल कर म्हणजे यापेक्षा जे तू
अिधक खचर् करशील ते मी परत आल्यावर तुला देईन.’ 36 लुटारंुच्या तावडीत
जो मनुष्य सापडला होता, त्याचा त्या ितघांपैकी कोण खरा शेजारी होता असे
तुला वाटते?”

37 तो िनयमशास्तर्ाचा िशक्षक म्हणाला, “ज्याने त्याच्यावर दया केली तो.”
तेव्हा येशू त्यास म्हणाला, “जा आिण तहूी तसेच कर.”

38मग येशू आिण त्याचे िशष्य त्याच्या मागार्ने जात असता, तो एका गावात
आला. तेथे माथार् नावाच्या स्तर्ीने त्याचे स्वागत करून आदराितथ्य केले.
39 ितला मरीया नावाची एक बहीण होती, ती पर्भचू्या पायाजवळ बसली व तो
काय बोलतो हे ऐकत रािहली. 40 पण माथची अित कामामुळे तारांबळ झाली.
ती येशकूडे आली आिण म्हणाली, “पर्भ,ू माझ्या बिहणीने सवर् काम माझ्यावर
टाकले याची तुला काळजी नाही काय? तेव्हा मला मदत करायला ितला सांग.”
41 पर्भनेू उ र िदले, “माथार्, माथार्, तू पुष्कळ गोष्टीिवषयी दगदग करतेस.
42 पण एकच गोष्ट आवश्यक आहे. हे मी सांगतो आिण मरीयेने ितच्यासाठी
चांगला वाटा िनवडला आहे. तो ितच्यापासनू काढून घेतला जाणार नाही.”

11
. 6:9-15

1 मग असे झाले की, तो एका िठकाणी पर्ाथर्ना करीत होता. ती संपल्यावर
िशष्यांपैकी एकजण त्यास म्हणाला, “पर्भ,ू जसे योहानाने त्याच्या िशष्यांना
िशकवले; त्याचपर्माणे तुम्ही देखील आम्हास पर्ाथर्ना करायला िशकवा.”

2 मग तो त्यांना म्हणाला, “जेव्हा तुम्ही पर्ाथर्ना करता तेव्हा असे म्हणाः
हे आमच्या स्वगार्तील िपत्या,
तुझे नाव पिवतर् मानले जावो तुझे राज्य येवो,
3 आमची दररोजची लागणारी भाकर आम्हास दे,
4 आमच्या पापांची आम्हास क्षमा कर,
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कारण आम्हीही आमच्या पर्त्येक अपराध्याला
त्यांच्या अपराधांची क्षमा करतो
आिण आम्हास परीके्षत आणू नकोस
तर आम्हास वाईटापासनू सोडव.”

5 मग येशू त्यास म्हणाला, “समजा तुमच्यापैकी असा कोण आहे ज्याला
िमतर् आहे आिण तो त्याच्याकडे मध्यरातर्ी गेला व त्यास म्हणाला, ‘िमतर्ा,
मला तीन भाकरी उसन्या दे, 6 कारण माझा िमतर् नुकताच पर्वास करून
माझ्याकडे आला आहे आिण त्यास वाढायला माझ्याजवळ काहीही नाही.’
7 आिण तो मनुष्य आतनू म्हणाला, ‘मला तर्ास देऊ नको! मी अगोदरच
दरवाजा लावलेला आहे आिण माझी मुले माझ्याजवळ झोपलेली आहेत. मी
तुला भाकर देण्यासाठी उठू शकत नाही.’ 8 मी तुम्हास सांगतो की, जरी तो
उठून त्यास काही देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असेल तरी त्याच्या िमतर्ाच्या
आगर्हामुळे तो खातर्ीने उठून त्यास िजतक्या भाकरीचंी गरज आहे िततक्या
त्यास देईल. 9 आिण म्हणनू मी तुम्हास सांगतो, मागा म्हणजे तुम्हास
िदले जाईल. शोधा म्हणजे तुम्हास सापडेल आिण ठोका म्हणजे तुम्हासाठी
उघडले जाईल. 10 कारण जो कोणी मागतो त्यास िमळेल. जो कोणी शोधतो
त्यास सापडेल आिण जो कोणी ठोकतो त्याच्यासाठी दरवाजा उघडला जाईल.
11 तुम्हामध्ये असा कोण िपता आहे की, त्याच्या मुलाने त्यास मासा मािगतला
असता त्यास माशाऐवजी साप देईल? 12 िकंवा जर मुलाने अंडे मािगतले
तर कोणता िपता त्यास िवंचू देईल? 13 जर तुम्ही वाईट असतांनाही तुम्हास
तुमच्या मुलांना चांगल्या देणग्या देण्याचे कळते, तर मग स्वगीर्य िपत्याजवळ
जे मागतात त्यांना तो िकती िवशेषकरून पिवतर् आत्मा देईल?”

. 12:22-30; 3:22-27
14 येशू एक भतू काढीत होता. ते मुके होते. मग असे झाले की, जो मनुष्य

बोलू शकत नव्हता ते, भतू बाहेर आल्यावर, तो बोलू लागला व लोकांचा जमाव
आश्चयर्चिकत झाला. 15परंतु त्या जमावातील काही लोक म्हणाले की,भतूांचा
अिधपती जो बालजबलू *याच्या साहाय्याने तो भतेू काढतो. 16आिण काहीनंी
त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी स्वगार्तनू िचन्ह मािगतले. 17 पण त्यांच्या मनात
काय होते हे तो जाणनू होता म्हणनू तो त्यांना म्हणाला, “आपसात फूट पडलेले
पर्त्येक राज्य ओसाड पडते आिण एखाद्या घरातील लोक एकमेकांिवरुद्ध
भांडतात तेव्हा त्या घराचे तुकडे होतात. 18 आिण तुम्ही म्हणता तशी जर
भतूांमध्येही फूट पडली तर त्याचे राज्य कसे िटकेल? मी तुम्हास हे िवचारतो,
कारण तुम्ही म्हणता ‘मी बालजबलूच्या साहाय्याने भतेू काढतो’ 19 पण जर मी
बालजबलूच्या साहाय्याने भतेू काढतो, तर तुमचे िशष्य कोणाच्या साहाय्याने
भतेू काढतात? म्हणनू तेच तुमचा न्याय करतील. 20 परंतु जर मी देवाच्या
* 11:15
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साहाय्याने भतेू काढतो, तर मग यावरुन हे स्पष्टच आहे की, देवाचे राज्य
तुमच्याकडे आले आहे. 21 जेव्हा एखादा बलवान मनुष्य आपल्या घराच्या
सुरिक्षततेसाठी पणूर् शस्तर्सामगर्ी बाळगतो तेव्हा त्याची मालम ा सुरिक्षत
राहते. 22 परंतु कोणी त्याच्याहीपेक्षा अिधक बलवान त्याच्यावर हल्ला करून
त्याचा पराभव करतो, तेव्हा ज्या शस्तर्सामगर्ीवर त्याने िवश्वास ठेवला होता,
ती तो घेऊन जातो व त्यास िमळालेली लटू आपल्या िमतर्ांना वाटतो. 23 जो
माझ्या पक्षाचा नाही, तो माझ्यािवरुद्ध आहे आिण जो माझ्याबरोबरीने गोळा
करीत नाही, तर तो उधळून टाकतो.

. 12:43-45
24 जेव्हा अशुद्ध आत्मा मनुष्याबाहेर येतो व ते िवसावा घेण्यासाठी िनजर्ल

पर्देशात जागा शोधते. पण त्यास ती िवशर्ांती िमळत नाही. तेव्हा तो म्हणतो,
‘मी ज्या घरातनू बाहेर आलो त्या घरात परत जाईन.’ 25 तो त्या घराकडे परत
जातो आिण तेव्हा त्यास ते घर झाडून नीटनेटके केलेले आढळते. 26 नंतर तो
जातो आिण आपणापेक्षा अिधक बळकट व दुष्ट असे सात आत्मे घेतो आिण ते
त्या घरात जातात आिण तेथेच राहतात. तेव्हा त्या मनुष्याची शेवटची अवस्था
पिहल्यापेक्षा वाईट होते.” 27 तो या गोष्टी बोलला तेव्हा असे घडले की,
गदी र्तील एक स्तर्ी मोठ ाने ओरडून त्यास म्हणाली, “धन्य ते गभार्शय, ज्याने
तुझा भार वािहला व धन्य ती स्तने जी तू चोखलीस.” 28 परंतु तो म्हणाला, “जे
देवाचे वचन ऐकतात आिण पाळतात तेच खरे धन्य आहेत!”

. 12:38-42
29 जसजसा लोकसमुदाय वाढू लागला, तेव्हा तो बोलू लागला, “ही िपढी

दुष्ट िपढी आहे. ती िचन्ह मागत आहे आिण योनाच्या िचन्हािशवाय कोणतेही
िचन्ह ितला िदले जाणार नाही. 30 कारण जसा योना िननवेच्या लोकांकिरता
िचन्ह होता तसा मनुष्याचा पुतर्ही या िपढीसाठी िचन्ह होईल. 31दिक्षणेकडची
राणी न्यायाच्या िदवशी या िपढीबरोबर उठून त्यांना दोषी ठरवील कारण ती
पृथ्वीच्या टोकाकडून शलमोनाचे शहाणपण ऐकण्यासाठी आली आिण पाहा,
शलमोनापेक्षाही थोर असा एक येथे आहे. 32 न्यायाच्या िदवशी िननवेचे लोक
या िपढीबरोबर उभे राहून िहला दोषी ठरवतील कारण योनाचा उपदेश ऐकून
त्यांनी पश्चा ाप केला आिण पाहा, योनापेक्षाही थोर असा एक येथे आहे.”

. 6:22, 23
33 “कोणीही िदवा लावनू तळघरात िकंवा भांड ाखाली ठेवत नाहीत, तर

आत येणार्यांना पर्काश िदसवा म्हणनू तो िदवठणीवर ठेवतात. 34 डोळा हा
तुमच्या शरीराचा िदवा आहे. जर तुमचे डोळे चांगले आहेत, तर तुमचे शरीरही
पर्काशाने भरलेले आहे. 35पण ते जर वाईट आहेत तर तुमचे शरीर अंधकारमय
आहेत म्हणनू तुमच्यातला पर्काश हा अंधार तर नाही ना, याची काळजी घ्या.
36 जर तुमचे सवर् शरीर पर्काशमय आहे आिण त्याच्यातील कोणताही भाग
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अंधकारमय नाही तर, जशी िदव्याची पर्काशिकरणे तुला पर्काश देतात, तसे ते
तुला पणूर्पणे पर्कािशत करील.”

37 येशनेू आपले बोलणे संपिवले तेव्हा एका परूश्याने त्यास आपल्या घरी
येऊन स्वतः बरोबर जेवायला बोलावले. तो आत गेला आिण आपल्या जागी
जेवायला बसला. 38 परंतु त्याने जेवणापवूी र् हात धुतले नाहीत हे पाहनू
परूश्याला फार आश्चयर् वाटले. 39 तेव्हा पर्भू त्यास म्हणाला, “तुम्ही परूशी
प्याला व ताट बाहेरुन साफ करता पण तुम्ही आतनू लोभीपणाने व दुष्टतेने
भरलेले आहात. 40 अहो बुद्धीहीन मनुष्यांनो! ज्याने बाहेरील बाजू बनवली
त्यानेच आतली बाजू बनवली नाही का? 41 पण जे आतमध्ये आहे, ते गरीबांना
द्या आिण नंतर सवर्काही तुमच्यासाठी शुद्ध होईल.

42 परंतु तुम्हा परूश्यांना हाय असो कारण तुम्ही पुिदना, जीरे व पर्त्येक
भाजीपाल्याचा दशांश देता. परंतु तुम्ही न्याय आिण देवािवषयीचे पर्ीती याकडे
दुलर्क्ष करता. तुम्ही िनतीने जगावे व देवावर पर्ीती करणे या गोष्टी पर्थम
करणे आवश्यक आहे त्याचवेळेस इतर गोष्टीकंडे दुलर्क्ष करू नये. 43 तुम्हा
परूश्यांची केवढी दुदर्शा होणार, कारण तुम्हास सभास्थानातील महत्त्वाच्या
जागी बसणे आिण बाजारात नमस्कार घेणे आवडते. 44 तुमची केवढी दुदर्शा
होणार! कारण तुम्ही न िदसणार्या कबरासारखे आहात, अशा कबरांवर लोक
नकळत पाय देऊन चालतात.”

45 एक िनयमशास्तर्ाचा िशक्षक येशलूा म्हणाला, “गुरुजी, तुम्ही असे
बोलता तेव्हा तुम्ही आमचासुद्धा अपमान करता.” 46 तेव्हा येशू म्हणाला,
“िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो तुमचाही िधक्कार असो, कारण तुम्ही लोकांस
वाहण्यास कठीण असे ओझे त्यांच्यावर लादता व ते उचलण्यास तुमच्या
एका बोटानेसुद्धा मदत करीत नाही. 47 तुमचा िधक्कार असो, कारण तुमच्या
पवूर्जांनी ठार केलेल्या संदेष्ट ासाठी तुम्ही कबरा बांधता. 48 असे करून
तुमच्या पवूर्जांनी केलेल्या कृत्यांचे समथर्न करता. 49 यामुळे देवाचे ज्ञानसुद्धा
असे म्हणाले, ‘मी परे्िषत व संदेष्टे त्यांच्याकडे पाठवील. त्यांपैकी काही
जणांना ते ठार मारतील व काही जणांचा ते छळ करतील!’ 50 तर, संदेष्ट ाचे
जे रक्त जगाच्या पर्ारंभापासनू सांडले गेले त्याबद्दलचा दंड या िपढीस भरून
द्यावा लागेल. 51 होय, मी तुम्हास खरोखर सांगतो की हाबेलाच्या रक्तापासनू
ते देवाचे भवन व वेदी यांच्यामध्ये मारल्या गेलेल्या जखर्या याच्या रक्तापयत
या िपढीला जबाबदार धरण्यात येईल. 52 तुम्हा िनयमशास्तर् िशक्षकांची केवढी
दुदर्शा होणार कारण तुम्ही ज्ञानाची िकल्ली घेऊन गेला, तुम्ही स्वतः आत
गेला नाहीत आिण जे आत जाण्याचा पर्यत्न करत होते, त्यांनाही जाऊ िदले
नाही.”

53 येशू तेथनू िनघनू जात असता िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक व परूशी त्याचा
फार िवरोध करू लागले व त्यास अनेक गोष्टीिंवषयी पर्श्न िवचारु लागले.
54 तो जे बोलेल त्या शब्दांमध्ये त्यास पकडण्यासाठी ते टपनू होते.
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12
. 10:26, 27

1 आिण त्यादरम्यान हजारो लोकांचा समुदाय जमला होता आिण एवढा की
ते एकमेकांना तुडवू लागले, तेव्हा येशू पर्थम आपल्या िशष्यांशी बोललाः
“परूश्यांच्या खिमरािवषयी जपा, म्हणजे त्यांच्या ढोगंािवषयी जपा. 2 उघड
केले जाणार नाही असे काहीच झाकलेले नाही व जे कळणार नाही असे काहीच
गुप्त नाही. 3 म्हणनू तुम्ही जे काही अंधारात बोलाल ते उजेडात ऐकले जाईल
आिण तुम्ही कोणाच्या कानात जे काही एकांतात सांगाल ते घराच्या छतावरुन
घोिषत केले जाईल.”

. 10:8-31
4 “परंतु माझ्या िमतर्ांनो, मी तुम्हास सांगतो, जे शरीराला मारतात त्यांना

तुम्ही िभऊ नका, कारण त्यानंतर त्यापेक्षा जास्त त्यांना काही करता येत
नाही. 5 तुम्ही कोणाची भीती बाळगावी हे मी तुम्हास सांगतो. तुम्हास ठार
मारल्या यानंतर तुम्हास नरकात टाकून देण्यास ज्याला अिधकार आहे, त्याची
भीती धरा. होय, मी तुम्हास सांगतो, त्याचेच भय धरा. 6 पाच िचमण्या दोन
नाण्यांना िवकतात की नाही? तरी त्यातील एकीचाही देवाला िवसर पडत
नाही. 7पण तुमच्या डोक्यावरील सवर् केसदेखील त्याने मोजलेले आहेत. िभऊ
नका. पुष्कळ िचमण्यांपेक्षा तुमचे मलू्य जास्त आहे.

8 जो मला इतर लोकांसमोर स्वीकारतो, त्या पर्त्येक मनुष्यास देवाच्या
दतूासमोर मनुष्याचा पुतर्ही स्वीकारील. 9 परंतु जो मला इतर लोकांसमोर
नाकारतो, तो देवदतूांसमोरही नाकारला जाईल. 10 पर्त्येक मनुष्य जो
मनुष्याच्या पुतर्ािवरुद्ध बोलतो, त्यास क्षमा केली जाईल. परंतु जो पिवतर्
आत्म्यािवरुद्ध दुभार्षण करतो त्यास क्षमा केली जाणार नाही. 11 जेव्हा ते
तुम्हास सभास्थाने, राज्यकत व अिधकारी यांच्यासमोर धरुन आणतील तेव्हा
तुम्ही काय बोलावे िकंवा स्वतःचा बचाव कसा करावा यािवषयी आधीच िचंता
करीत बसू नका. 12 कारण तुम्ही काय बोलावे हे पिवतर् आत्मा त्याचवेळी
तुम्हास िशकवील.”

13 नंतर लोकसमुदायातील एकजण त्यास म्हणाला, “गुरुजी, माझ्या
भावाला वतन िवभागनू माझे मला द्यायला सांगा!” 14 परंतु येशू त्यास
म्हणाला, “मनुष्या, मला तुमच्यावर मध्यस्थ िकंवा न्यायाधीश म्हणनू कोणी
नेमले?” 15 मग येशू त्यांना म्हणाला, “सांभाळा आिण सवर् पर्कारच्या
लोभापासनू स्वतःला दरू ठेवा कारण जेव्हा एखाद्या मनुष्याजवळ त्याच्या
गरजेपेक्षा अिधक असते तेव्हा ती संप ी त्याचे जीवन होत असे नाही.”
16 नंतर त्याने त्यास एक दाखला सांिगतला, “कोणाएका धनवान मनुष्याच्या
शेतजिमनीत फार उ म पीक आले. 17तो स्वतःशी िवचार करून असे म्हणाला,
‘मी काय करू, कारण धान्य साठवायला माझ्याकडे जागा नाही?’ 18 मग तो
असे म्हणाला, ‘मी आता असे करतो, मी माझी धान्याची कोठारे पाडून मोठी
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बांधीतो,मी माझे सवर् धान्य व माल तेथे साठवीन’ 19आिण मी माझ्या जीवाला
म्हणेन, ‘हे जीवा, आता तुझ्यासाठी अनेक वष पुरतील अशा पुष्कळ चांगल्या
गोष्टी साठवनू ठेवलेल्या आहेत. आराम कर, खा, पी आिण मजा कर.’ 20 पण
देव त्यास म्हणतो, ‘अरे मखूार्, जर आज तुझा जीव गेला तर तू साठवलेल्या
गोष्टी कोणाला िमळतील?’ 21 जो कोणी स्वतःसाठी संप ी जमा करतो परंतु
देवाच्या दृष्टीने जो धनवान नाही, अशा मनुष्यासारखे हे आहे.”

. 6:19-21, 25-34
22 मग येशू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “म्हणनू मी तुम्हास सांगतो,

स्वतःच्या जीवनािवषयी िकंवा तुम्ही काय खावे यािवषयी िचंता करू नका.
िकंवा तुमच्या शरीरािवषयी म्हणजे कोणते कपडे घालावेत यािवषयी िचंता करू
नका. 23 कारण अन्नापेक्षा जीव आिण कपड ांपेक्षा शरीर महत्त्वाचे आहे.
24 कावळ्यांचा िवचार करा ते पेरीत नाहीत व कापणीही करीत नाहीत. त्यांना
कोठार नाही व कणगीही नाही. तरीही देव त्याचे पोषण करतो. प यांपेक्षा
तुम्ही िकतीतरी मौल्यवान आहात! 25 िचंता करून तुम्हापैकी कोण स्वतःच्या
आयुष्याची दोरी हातभर वाढवावयास कोण समथर् आहे? 26 ज्याअथीर् तुम्हीही
सवार्त लहान गोष्ट करू शकत नाही, तर इतर गोष्टीिंवषयीची िचंता का
करता? 27 रानफुले कशी वाढतात याचा िवचार करा. ती कष्ट करीत नाहीत
व कातीत नाहीत. तरी मी तुम्हास सांगतो, शलमोनदेखील आपल्या सवर्
वैभवात त्यांच्यातील एकासारखाही सजला नव्हता. 28 तर, जे आज आहे
व उद्या भट्टीत टाकले जाईल अशा त्या रानातील गवताला देवाने असा
पोशाख घातला आहे, तर तुम्ही जे अल्पिवश्वासू त्या तुम्हास तो िकतीतरी
अिधक चांगला पोशाख घालणार नाही काय! 29 तुम्ही काय खावे व काय
प्यावे यािवषयी काळजीत असू नका आिण या गोष्टीिंवषयी िचंता करू नका.
30 कारण परराष्ट्री हे िमळिवण्याची खटपट करतात पण या गोष्टीचंी तुम्हास
गरज आहे, हे तुमच्या स्वगीर्य िपत्याला माहीत आहे. 31 त्याऐवजी पर्थम
त्याचे राज्य िमळिवण्यासाठी झटा म्हणजे या गोष्टीही तुम्हास िदल्या जातील.

32 हे लहान कळपा िभऊ नको, कारण तुम्हास त्याचे राज्य द्यावे यामध्ये
स्वगीर्य िपत्याला संतोष वाटतो.

33 तुमची मालम ा िवका आिण गिरबांमध्ये वाटा. जुन्या न होणार्या व न
िझजणार्या अशा थैल्या स्वतःसाठी स्वगार्त बनवा. तेथे चोरही जाऊ शकणार
नाही व कसरही त्याचा नाश करणार नाही. 34 कारण जेथे तुमचे धन आहे तेथे
तुमचे मनही लागेल.

. 24:42-51
35 तुमच्या कंबरा बांधलेल्या आिण िदवे लागलेले असू द्या. 36 लग्नाच्या

मेजवानीवरुन परतणार्या मालकाची वाट पाहणार्या लोकांसारखे व्हा
जेणेकरून, तो परत येतो व दरवाजा ठोकावतो तेव्हा त्याच्यासाठी त्यांनी
ताबडतोब दरवाजा उघडावा. 37 मालक परत आल्यावर जे नोकर त्यास जागे
व तयारीत असलेले आढळतील ते धन्य. मी तुम्हास खरे सांगतो, तो स्वतः
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त्यांची सेवा करण्यासाठी कंबर कसेल, त्यांना मेजावर बसायला सांगनू त्यांची
सेवा करील. 38 तो मध्यरातर्ी िकंवा त्यानंतर येवो, जर ते नोकर त्यास तयारीत
आढळतील तर ते धन्य. 39 परंतु यािवषयी खातर्ी बाळगा; चोर केव्हा येणार
हे जर घराच्या मालकाला माहीत असते तर त्याने आपले घर त्यास फोडू
िदले नसते. 40 तुम्हीही तयार असा कारण तुम्हास वाटत नाही अश्या क्षणी?
मनुष्याचा पुतर् येईल.”

41मग पेतर् म्हणाला, “पर्भ,ू तुम्ही हा दाखला आम्हासच सांगत आहात की
सवार्नंा?” 42 तेव्हा पर्भू म्हणाला, “पर्भू त्याच्या इतर नोकरांना त्यांचे धान्य
योग्यवेळी देण्यासाठी ज्याची नेमणकू करील असा व िवश्वासू कारभारी कोण
आहे? 43 त्याचा मालक येईल त्यावेळी असे करतांना जो नोकर त्यास आढळेल
तो धन्य. 44 मी तुम्हास खरे सांगतो, मालक त्यास त्याच्या सवर् मालम ेवर
अिधकारी म्हणनू नेमील. 45 पण जर तो नोकर मनात म्हणतो, ‘माझा मालक
येण्यास फार उशीर करत आहे,’ आिण मग तो त्याच्या स्तर्ी व पुरूष नोकरांना
मारहाण करायला व खाण्यािपण्यास सुरुवात करतो व िझंगतो, 46 तर तो
नोकर वाट पाहत नाही त्यािदवशी आिण त्यास माहीत नाही तेव्हा त्याचा
मालक येईल व त्यास कापनू त्याचे तुकडे करील आिण अिवश्वासू लोकांबरोबर
त्याचा वाटा ठेवील. 47 आपल्या मालकाची इच्छा माहीत असनूही जो नोकर
तयार राहत नाही िकंवा जो आपल्या मालकाच्या इच्छेपर्माणे करीत नाही,
त्या नोकराला खपू मार िमळेल. 48 परंतु ज्याला माहीती नव्हते म्हणनू त्याने
मालकाला न आवडणारे असे कृत्य जर नोकराने केले असेल तर त्यास कमी
मार बसेल. ज्या कोणाला पुष्कळ िदले आहे त्याच्याकडून पुष्कळाची अपेक्षा
केली जाईल. ज्यांच्याजवळ जास्त ठेवले आहे त्यांच्याकडून जास्त मािगतले
जाईल.”

. 10:34-39
49 “मी पृथ्वीवर आग लावण्यास आलो आिण जर ती अगोदरच पेटलेली

असेल तर मग मला आणखी काय पाहीजे? 50 मला बािप्तस्मा घ्यावयाचा आहे
आिण तो होईपयत मी िकती अस्वस्थ आहे! 51मी पृथ्वीवर शांतता पर्स्थािपत
करण्यास आलो आहे, असे तुम्हास वाटते का? नाही, मी तुम्हास सांगतो, मी
तुमच्यात फूट पाडण्यासाठी आलो आहे. 52 मी असे म्हणतो कारण आतापासनू
घरातील पाच जणात एकमेकांिवरुद्ध फूट पडेल. ितघे दोघांिवरुद्ध व दोघे
ितघांिवरुद्ध अशी फूट पडेल. 53 त्यांच्यात िपत्यािवरुद्ध मुलगा व मुलािवरुद्ध
िपता अशी फूट पडेल, आईिवरुद्ध मुलगी व मुलीिवरुद्ध आई अशी फूट पडेल,
सासिूवरुद्ध सनू व सुनेिवरुद्ध सासू अशी त्यांच्यात फूट पडेल.

54 तो लोकसमुदायाला म्हणाला, जेव्हा पिश्चमेकडून ढग येताना पाहता
तेव्हा तुम्ही लगेच म्हणता की, पाऊस पडेल आिण तसेच घडते. 55 जेव्हा
दिक्षणेकडचा वारा वाहतो, तेव्हा तुम्ही म्हणता उकाडा होईल आिण तसेच
घडते. 56अहो ढोगं्यांनो! तुम्हास पृथ्वीवरील व आकाशातील िचन्हांची लक्षणे
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पारखता येतात, पण सध्याच्या काळाचा अथर् तुम्हास का काढता येत नाही
काय?

57 आिण तुम्ही तुमच्यासाठी काय योग्य आहे ते तुम्ही स्वतःचे स्वतःच
का ठरवीत नाही? 58 तुम्ही तुमच्या वाद्याबरोबर न्यायालयात जात असता
वाटेतच त्यांच्याशी समेट करा नाही तर तो तुम्हास न्यायाधीशासमोर नेईल
आिण न्यायाधीश तुम्हास दंडािधकार्याच्या स्वाधीन करील आिण अिधकारी
तुम्हास तुरंुगात टाकील. 59 मी तुम्हास सांगतो, अगदी शेवटली दमडी न
दमडी फेडीपयत तुम्ही तेथनू सुटणारच नाही.”

13
1 त्यावेळी येशलूा तेथे उपिस्थत लोकांनी, िपलाताने गालील पर्ांतातील

मनुष्यांचे रक्त त्यांच्याच यज्ञपशूंच्या रक्तात कसे िमसळले होते, त्यािवषयी
सांिगतले, 2 त्याने त्यांना उ र िदले, “या गालीलकरांनी हे जे दुःख भोगले
त्यावरुन ते इतर गालीलकरांपेक्षा जास्त पापी होते, असे तुम्हास वाटते का?
3मी तुम्हास सांगतो की असे नाही, जर तुम्ही पश्चा ाप केला नाही तर ते जसे
मरण पावले तसे तुम्हीही मराल. 4 िकंवा ज्यांच्यावर िशलोहाचा बुरुज पडला
व त्याखाली दबनू मारले गेलेले ते अठराजण यरूशलेम शहरात राहणार्या इतर
सवर् लोकांपेक्षा अिधक पापी होते असे तुम्हास वाटते का? 5 नाही, मी तुम्हास
सांगतो जर तुम्ही पश्चा ाप केला नाही तर तुम्ही सवर्जण त्यांच्यासारखे
मराल.”

6 नंतर येशनेू हा दाखला सांिगतला, “एका मनुष्याने त्याच्या दर्ाक्षमळ्यात
अंिजराचे झाड लावले होते, त्यावर काही फळ असेल म्हणनू तो ते पाहावयास
आला परंतु त्यास काहीही आढळले नाही. 7 म्हणनू तो माळ्याला म्हणाला,
पाहा, या अंिजराच्या झाडावर फळ पाहण्यासाठी मी गेल्या तीन वषापासनू
येत आहे, परंतु मला त्यावर काही आढळत नाही. ते तोडून टाक. उगाच त्याने
जागा तरी का अडवावी? 8 माळ्याने उ र िदले, मालक, हे एवढे एक वषर्भर
ते राहू द्या. म्हणजे मी त्याच्याभोवती खणनू त्यास खत घालीन. 9 मग येत्या
वषार्त फळ आले तर छानच! जर आले नाही तर मग आपण ते तोडून टाकावे.”

10 आिण शब्बाथ िदवशी येशू एका सभास्थानात िशकवीत होता. 11 तेथे
एक स्तर्ी होती, ितला दुष्ट आत्म्याने अठरा वषार्पंासनू अपंग केले होते. ती
कुबडी होती व ितला सरळ उभे राहता येत नव्हते. 12 येशनेू ितला पाहनू
ितला बोलावले आिण तो ितला म्हणाला, “मुली, तुझ्या आजारापासनू तू
मुक्त झाली आहेस.” 13 नंतर त्याने आपले हात ितच्यावर ठेवले आिण ती
तत्काळ नीट झाली आिण ती देवाची स्तुती करू लागली. 14 नंतर, येशनेू
ितला बरे केले होते तो शब्बाथाचा िदवस होता म्हणनू सभास्थानाचा अिधकारी
त्याच्यावर रागावला शब्बाथ िदवशी कोणतेही काम करू नये असा यहदू्यांचा
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िनयम आहे. तो लोकांस म्हणाला, “काम करण्यासाठी सहा िदवस आहेत म्हणनू
या सहा िदवसांमध्ये या व बरे व्हा. पण शब्बाथ िदवशी येऊन बरे होऊ नका.”
15 येशनेू त्यास उ र िदले आिण म्हणाला, “ढोगं्यांनो, तुम्हापैकी पर्त्येकजण
त्याच्या बैलाला व गाढवाला शब्बाथ िदवशी त्याच्या िठकाणाहून सोडून पाणी
पाजायला घेऊन जात नाही का? 16ही तर अबर्ाहामाची कन्या आहे. सैतानाने
िहला अठरा वष बांधनू ठेवले होते. त्या बंधनातनू ितला शब्बाथ िदवशी
सोडिवणे चकू होते काय?” 17 तो असे म्हणाल्यावर त्याचा िवरोध करणार्यांना
लाज वाटली व त्याने ज्या अदभ्तू गोष्टी केल्या होत्या त्यामुळे सगळा समुदाय
आनंद करू लागला.

. 13:31, 32; 4:30-32
18मग तो म्हणाला, “देवाचे राज्य कशासारखे आहे? आिण मी त्यास कशाची

उपमा देऊ. 19 देवाचे राज्य एका मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे. तो मोहरीचा
दाणा एका मनुष्याने घेतला व आपल्या बागेत लावला व ते वाढून त्याचे मोठे
झाड झाले आिण आकाशातील पाखरांनी त्याच्या फांद्यांवर घरटी बांधली.”

20 तो पुन्हा म्हणाला, “मी देवाच्या राज्याला आणखी कशाची उपमा देऊ?
21 ते खिमरासारखे िपठ िकंवा इतर पदाथाना आंबिवण्यासाठी उपयोगात येणारा
पदाथर् आहे. एका स्तर्ीने तीन मापे िपठात खिमर िमसळले आिण ते सवर्
खिमरामुळे फुगले.”

. 7:13, 14
22 येशू यरूशलेम शहराच्या िदशेने वाटचाल करीत असता, गांवागांवातनू

आिण खेड ापाड ांतनू तो लोकांस िशकवीत होता. 23 कोणीतरी त्यास
िवचारले, “पर्भ,ू अगदी थोड ाच लोकांचे तारण होईल का?” तो त्यांना
म्हणाला, 24 “अरंुद दरवाजाने आत जाण्याचा पर्यत्न करा, कारण मी तुम्हास
सांगतो की, पुष्कळजण आत येण्याचा पर्यत्न करतील, पण त्यांना ते शक्य
होणार नाही. 25 घराच्या मालकाने उठून दरवाजा बंद केल्यावर, तुम्ही बाहेर
उभे रहाल व दरवाजा ठोठवाल आिण म्हणाला; पर्भ,ू आम्हासाठी दरवाजा
उघडा! परंतु तो तुम्हास उ र देईल, तुम्ही कोठून आलात हे मला माहीत नाही.
26 नंतर तुम्ही म्हणाल, आम्ही तुमच्याबरोबर जेवलो, आम्ही तुमच्याबरोबर
प्यालो, आमच्या रस्त्यावर तुम्ही िशक्षण िदले! 27 आिण तो तुम्हास म्हणेल,
तुम्ही कोठून आलात हे मला माहीत नाही, अन्याय करणार्यांनो तुम्ही सवर्
माझ्यापासनू दरू व्हा. 28 तेथे रडणे व दात खाणे चालेल, तेव्हा तुम्ही
अबर्ाहामाला आिण इसहाकाला आिण याकोबाला आिण सवर् संदेष्ट ांना
देवाच्या राज्यामध्ये पाहाल, पण तुम्ही स्वतः मातर् बाहेर टाकलेले असाल.
29 आिण लोक पवूकडून, पिश्चमेकडून, उ रेकडून व दिक्षणेकडून येतील व
देवाच्या राज्यात मेजासभोवती आपापल्या जागेवर बसतील. 30 जे शेवटचे
आहेत ते पिहले होतील व जे पिहले आहेत ते शेवटचे होतील, हे लक्षात ठेवा.”
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31 त्यावेळी काही परूशी येशकूडे आले आिण ते त्यास म्हणाले, “येथनू िनघा
व दुसरीकडे कुठे तरी जा, कारण हेरोद तुम्हास ठार मारणार आहे.” 32 येशू
त्यांना म्हणाला, “जा आिण त्या कोल्ह्याला सांगा, ‘ऐक, मी लोकांतनू भतेू
काढीन, आज व उद्या रोग बरे करीन आिण ितसर्या िदवशी माझे काम संपवीन.’
33तरीही आज, उद्या आिण परवा मला पुढे गेले पािहजे कारण संदेष्टा यरूशलेम
शहराबाहेर मारला जावा हे शक्य नाही.”

. 23:37-39
34यरूशलेमे, यरूशलेमे, जी तू संदेष्टयांना मारतेस व देवाने पाठिवलेल्यांवर

दगडमार करतेस! कोबंडी जशी िपलांना आपल्या पंखाखाली एकवटते तसे
िकतीतरी वेळा तुम्हा लोकांस एकवटण्याची माझी इच्छा होती, पण तुमची तशी
इच्छा नव्हती. 35 “पाहा, देवाने तुमच्या घराचा त्याग केला आहे. मी तुम्हास
सांगतो, ‘परमेश्वराच्या नावाने येणारा धन्यवािदत असो’ असे म्हणण्याची वेळ
येईपयत तुम्ही मला पाहणार नाही.”

14

1 एका शब्बाथ िदवशी तो परूश्यांच्या अिधकार्यांपैकी एकाच्या घरी
जेवावयास गेला, तेव्हा तेथे जमलेले लोक येशवूर बारकाईने नजर ठेवनू
होते. 2 आिण तेथे त्याच्यासमोर जलोदर झालेला एक मनुष्य होता. 3 येशनेू
िनयमशास्तर् िशक्षकांना व परूश्यांना िवचारले, “शब्बाथ िदवशी बरे करणे
िनयमशास्तर्ाला धरुन आहे की नाही?” 4 परंतु ते गप्पच रािहले. तेव्हा येशनेू
त्या आजारी मनुष्यास धरुन त्यास बरे केले व त्यास पाठवनू िदले. 5 मग तो
त्यांना म्हणाला, “जर तुमच्यापैकी एखाद्याला एक मुलगा िकंवा एक बैल आहे
व तो िवहीरीत पडला, तर शब्बाथ िदवशी तुम्ही त्यास ताबडतोब बाहेर काढणार
नाही काय?” 6 आिण या पर्श्नाला उ र देणे त्यांना जमले नाही.

7 नंतर, आमंितर्त पाहुणे स्वतःसाठी मानाच्या जागा कसे िनवडून घेत होते
हे पाहनू, त्याने त्यांना एक दाखला सांिगतला, तो म्हणाला, 8 “जेव्हा एखादा
तुम्हास लग्नाच्या मेजवानीला आमंितर्त करील, तेव्हा मानाच्या आसनावर
बसू नका कारण तुमच्यापेक्षा अिधक महत्त्वाच्या मनुष्यास त्याने कदािचत
आमंतर्ण िदले असेल. 9 मग ज्याने तुम्हा दोघांना आमंितर्त केले आहे तो
येईल आिण तुम्हास म्हणेल,या मनुष्यास तुझी जागा दे. मग अपमािनत होऊन
तुम्हास खालच्या जागी बसावे लागेल. 10 पण जेव्हा तुम्हास आमंितर्त केलेले
असेल, तेव्हा जा आिण अगदी खालच्या जागी जाऊन बसा. यासाठी की, जेव्हा
यजमान येईल, तेव्हा तो तुम्हास म्हणेल, िमतर्ा, वरच्या आसनावर येऊन बस.
तेव्हा तुझ्या पाहुण्यांसमोर तुझे गौरव होईल. 11 कारण जो कोणी स्वतःला उचं
करतो तो नमवला जाईल व जो स्वतःला नमवतो तो उचं केला जाईल.”
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12 मग ज्याने आमंतर्ण िदले होते त्यास तो म्हणाला, “तू जेव्हा दुपारी िकंवा
संध्याकाळी भोजनास बोलावशील तेव्हा तुझ्या िमतर्ांना, भावांना, तुझ्या
नातेवाईकांना िकंवा शर्ीमंत शेजार्यांना बोलावू नको, कारण तेही तुला परत
आमंतर्ण देतील व अशा रीतीने तुझ्या आमंतर्णाची परतफेड केली जाईल.
13 पण जेव्हा तू मेजवानी देशील, तेव्हा गरीब, लंगडे, पांगळे, आंधळे यांना
आमंतर्ण दे. 14 म्हणजे तू धन्य होशील, कारण तुझी परतफेड करण्यासाठी
त्यांच्याकडे काहीही नाही. तर नीितमानांच्या पुनरुत्थानाच्या वेळी तुझी
परतफेड होईल.”

. 22:1-14
15 मेजाभोवती बसलेल्यांपैकी एकाने जेव्हा हे ऐकले, तेव्हा तो येशलूा

म्हणाला, “जो देवाच्या राज्यात भाकर खाईल, तो पर्त्येकजण धन्य.” 16 मग
येशू त्यास म्हणाला, “एक मनुष्य एका मोठ ा मेजवानीची तयारी करीत होता.
त्याने पुष्कळ लोकांस आमंतर्ण िदले. 17 भोजनाच्या वेळी ज्यांना आमंतर्ण
िदले होते त्यांना ‘या कारण सवर् तयार आहे’ असा िनरोप सांगण्यासाठी
नोकराला पाठवले. 18 ते सवर्जण सबब सांगू लागले. पािहला त्यास म्हणाला,
‘मी शेत िवकत घेतले आहे आिण मला जाऊन ते पािहले पािहजे. कृपाकरून
मला क्षमा कर.’ 19 दुसरा म्हणाला, ‘मी बैलाच्या पाच जोड ा िवकत घेतल्या
आहोत व त्यांची पारख करण्यासाठी मी चाललो आहे, कृपाकरून मला क्षमा
कर.’ 20 आणखी ितसरा म्हणाला, ‘मी लग्न केले आहे व त्यामुळे मी येऊ
शकणार नाही.’ 21 तो नोकर परत आला व त्याने आपल्या मालकाला या
गोष्टी सांिगतल्या. मग घराचा मालक रागावला आिण नोकराला म्हणाला,
‘बाहेर रस्त्यावर आिण नगरातल्या गल्ल्यांमध्ये लवकर जा व गरीब, आंधळे,
असहाय्य, लंगडे यांना घेऊन इकडे ये!’ 22 नोकर म्हणाला, ‘मालक,
आपल्या आजे्ञपर्माणे केले आहे आिण तरीही आणखी जागा िरकाम्या आहे.’
23 मालक नोकराला म्हणाला, ‘रस्त्यावर जा, कंुपणाजवळ जा आिण तेथे
असलेल्या लोकांस आगर्हाने आत येण्यास सांग म्हणजे माझे घर भरून
जाईल. 24कारण मी तुम्हास सांगतो की, त्या आमंितर्त मनुष्यांपैकी एकालाही
माझ्या जेवणातले काही चाखायला िमळणार नाही.”

?
. 10:34-39

25 मोठ ा संख्येने लोक येशबूरोबर चालत होते. तो त्यांच्याकडे वळाला व
म्हणाला, 26 “जर कोणी माझ्याकडे येतो आिण आपले वडील, आई, पत्नी,
मुले, भाऊ, बिहणी एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या जीवाचासुद्धा दे्वष करीत नाही,
तर तो माझा िशष्य होऊ शकत नाही. 27 जो कोणी स्वतःचा वधस्तंभ घेऊन
माझ्यामागे येणार नाही, तो माझा िशष्य होऊ शकणार नाही. 28जर तुम्हापैकी
कोणाला बुरुज बांधायचा असेल तर तो अगोदर बसनू खचार्चा अंदाज करून तो
पणूर् करावयास त्याच्याजवळ पुरेसे पैसे आहे की नाही हे पाहणार नाही काय?
29 नाही तर कदािचत तो पाया घालील आिण पणूर् करू शकणार नाही आिण
जे पाहणारे आहेत ते त्याची थट्टा करतील आिण म्हणतील, 30 या मनुष्याने
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बांधण्यास सुरुवात केली पण पणूर् करू शकला नाही! 31 िकंवा एक राजा दुसर्या
राजाबरोबर लढाई करण्यास िनघाला, तर तो अगोदर बसनू याचा िवचार करणार
नाही का? की, त्याच्या दहा हजार मनुष्यांिनशी त्याच्या शत्रूशी, जो वीस
हजार सैन्यािनशी चालनू येत आहे, त्यास त्याचा सामना करता येणे शक्य
आहे काय? 32 जर तो त्यास तोडं देऊ शकणार नसेल, तर त्याचा शत्रू दरू
अंतरावर असतानाच तो मध्यस्थ पाठवनू शांततेसाठी सलोख्याचे बोलणे सुरू
करील. 33 त्याच पर्कारे तुमच्यापैकी जो कोणी सवर्स्वाचा त्याग करीत नाही
त्यास माझा िशष्य होता येणार नाही.

34 मीठ चांगले आहे, पण िमठाची जर चव गेली, तर त्यास खारटपणा कशाने
येईल? 35 ते जिमनीच्या िकंवा खताच्याही पणूर्पणे िनरुपयोगी ठरेल व लोक ते
फेकून देतील. ज्याला ऐकायला कान आहेत तो ऐको.”

15
. 18:10-14

1 सवर् जकातदार व पापी त्याचे ऐकण्यास त्याच्याजवळ येत होते. 2 तेव्हा
परूशी व िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक कुरकुर करू लागले. ते म्हणू लागले, “हा
पाप्यांना जवळ करून त्यांच्याबरोबर जेवतो!”

3 मग येशनेू त्यांनाही दाखला सांिगतला. 4 “तुमच्यापैकी कोणा एकाजवळ
शंभर मेंढरे असनू त्यातील एक हरवले, तर तो नव्याण्णव रानात सोडून
हरवलेल्या मेंढरामागे ते सापडेपयत जाणार नाही काय? 5आिण जेव्हा त्यास ते
सापडते तेव्हा तो आनंदाने ते खांद्यांवर घेतो. 6आिण घरी येतो, तेव्हा िमतर्ांना
आिण शेजार्यांना एकतर् करून म्हणतो, माझ्याबरोबर आनंद करा कारण माझे
हरवलेले मेंढरू सापडले आहे. 7 त्यापर्माणे ज्यांना पश्चा ापाची गरज नाही
अशा नव्याण्णव नीितमानांबद्दल होणार्या आनंदापेक्षा पश्चा ाप करणार्या
एका पापी मनुष्याबद्दल स्वगार्त अिधक आनंद होईल, हे मी तुम्हास सांगतो.

8 िकंवा एका स्तर्ीकडे चांदीची दहा नाणी आहेत आिण जर ितचे एक नाणे
हरवले तर ती िदवा लावनू घर झाडून ते िमळेपयत काळजीपवूर्क शोधणार
नाही काय? 9 आिण ितला जेव्हा ते नाणे सापडते तेव्हा ती मैितर्णीनंा
आिण शेजार्याना बोलािवते आिण म्हणते, माझ्याबरोबर आनंद करा कारण
माझे हरवलेले नाणे सापडले आहे. 10 त्याचपर्माणे पश्चा ाप करणार्या एका
पाप्याबद्दल देवाच्या दतूासमोर आनंद होतो हे मी तुम्हास सांगतो.”

11 मग येशू म्हणाला, “एका मनुष्यास दोन पुतर् होते. 12 त्या दोघांपैकी
धाकटा पुतर् म्हणाला, बाबा, मालम ेतला माझा वाटा मला द्या. आिण मग
त्यांच्या विडलांनी आपली संप ी दोघा मुलांमध्ये वांटून िदली. 13 त्यानंतर
काही िदवसानंतर लागलीच धाकट ा मुलाने आपले सवर् गोळा केले आिण
तो दरूदेशी िनघनू गेला. तेथे त्याने त्याची सवर् संप ी चैनीत व मौजमजेचे
जीवन जगनू उधळून टाकली. 14 त्याने सवर् पैसे खचूर्न टाकले आिण मग
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त्या देशात भयंकर दुष्काळ पडला व त्यास गरज भासू लागली. 15 त्या
देशातील एका नागिरकाजवळ तो गेला आिण त्याचा आशर्य धरुन राहीला.
त्या नागरीकाने त्यास आपल्या शेतात डुकरे चारावयास पाठवले. 16 तेव्हा
कोणी त्यास काहीही*न िदल्याने, डुकरे ज्या शें गा खातात त्या खाऊन तरी
आपले पोट भरावे अशी त्यास फार इच्छा होई. 17 नंतर तो शुद्धीवर आला
व स्वतःशीच म्हणाला, माझ्या िपत्याच्या घरी िकतीतरी नोकरांना पुरुन उरेल
इतके अन्न आहे आिण पाहा मी तर येथे भकेूने मरत आहे! 18 आता, मी उठून
आपल्या िपत्याकडे जाईन आिण त्यास म्हणेन, बाबा, मी स्वगार्िवरुद्ध आिण
तुमच्यािवरुध्द पाप केले आहे. 19 तुमचा मुलगा म्हणवनू घेण्याच्या योग्यतेचा
मी राहीलो नाही. मला आपल्या रोजंदारीवरील एखाद्या नोकरासारखे ठेवनू
घ्या. 20 मग तो धाकटा मुलगा उठला व आपल्या िपत्याकडे गेला. तो त्याच्या
घरापासनू दरू असतांनाच, त्याच्या िपत्याने त्यास पािहले आिण त्यास त्याचा
कळवळा आला आिण धावत जाऊन त्याच्या गळ्यात पडला व त्याचे पुष्कळ
मुके घेतले. 21 मुलगा त्यास म्हणाला, बाबा, मी स्वगार्िवरुद्ध व तुमच्यािवरुध्द
पाप केले आहे. आता तुमचा मुलगा म्हणवनू घेण्याचा मला अिधकार†नाही.
22 परंतु िपता आपल्या नोकरांस म्हणाला, त्वरा करा, चांगला झगा आणनू
त्यास घाला. त्याच्या हातात अंगठी आिण पायात जोडे घाला. 23आिण मोठी
मेजवानी करा, आपण खाऊ आिण आनंद करू! 24कारण हा माझा मुलगा मरण
पावला होता पण िजवंत झाला आहे! तो हरवला होता, पण आता सापडला
आहे व ते आनंद करू लागले. 25 यावेळेस, त्याचा वडील मुलगा शेतात होता.
तो घराकडे परतला आिण घराजवळ आल्यावर, त्याने गायनवादन व नाचण्याचा
आवाज ऐकला. 26 त्याने एका नोकराला बोलावनू िवचारले, हे सवर् काय चालले
आहे? 27 तो नोकर त्यास म्हणाला, तुमचा भाऊ आला आहे. तो तुमच्या
िपत्याला सुखरुप परत िमळाला म्हणनू त्यांनी मोठी मेजवानी ठेवली आहे.
28 तेव्हा तो रागे भरला आिण तो आत जाईना. तेव्हा त्याचा िपता बाहेर येऊन
त्यास समजावू लागला. 29 परंतु त्याने िपत्याला उ र िदले, पाहा, इतकी
वष मी तुमची सेवाचाकरी केली आहे व कधीही तुमची आज्ञा मोडली नाही!
िमतर्ांबरोबर आनंद करण्यासाठी तुम्ही मला कधी साधे करडूसुद्धा‡िदले नाही.
30 आिण ज्याने तुमची सवर् संप ी वेश्यांवर उधळली तो तुमचा मुलगा परत
आला तेव्हा तुम्ही त्याच्यासाठी मोठी मेजवानी केली. 31 तेव्हा िपत्याने त्यास
म्हणाले, बाळा, तू नेहमीच माझ्याबरोबर आहेस आिण जे माझे आहे ते सवर् तुझे
आहे. 32 परंतु आज आपण आनंद आिण उत्सव केला पािहजे कारण हा तुझा
भाऊ मरण पावला होता तो िजवंत झाला आहे. तो हरवला होता, तो सापडला
आहे.”

16

* 15:16 † 15:21 ‡ 15:29
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1 येशनेू त्याच्या िशष्यांना एक दाखला सांिगतला, “कोणीएक शर्ीमंत मनुष्य
असनू, त्याचा एक कारभारी होता. हा कारभारी तुमचे पैसे उधळतो, अशी
तक्रार त्या शर्ीमंत मनुष्याकडे करण्यात आली. 2 म्हणनू त्या शर्ीमंत मनुष्याने
कारभार्याला आत बोलावनू म्हटले, तुझ्यािवषयी मी हे काय ऐकत आहे?
तर आता तुझ्या कारभाराचा िहशोब दे, कारण यापुढे तुला कारभार पाहावयचा
नाही. 3 तेव्हा कारभारी स्वतःशी म्हणाला,माझे मालक माझे कारभार्याचे काम
काढून घेत आहेत तर मी आता काय करू? शेतात कष्ट करण्याएवढे बळ माझ्या
अंगात नाही व भीक मागण्याची मला लाज वाटते. 4 मला कारभार्याच्या
कामावरून ते काढून टाकतील तरीही लोकांनी मला त्यांच्या घरात घ्यावे
यासाठी मी काय करावे हे मला मािहती आहे. 5 मग कारभार्याने त्याच्या
मालकाच्या पर्त्येक कजर्दाराला बोलावले. पिहल्याला तो म्हणाला, तू माझ्या
मालकाकडून िकती कजर् घेतले आहे जे तुला फेडायचे आहे. 6तो म्हणाला, तीन
हजार िलटर तेल. त्याने त्यास म्हटले, ही तुझी िहशोबाची वही घे आिण लवकर
बसनू यावर दीड हजार मांड 7 नंतर दुसर्याला म्हटले, तुला िकती देणे आहे?
तो म्हणाला, वीस हजार िकलो गहू तो त्यास म्हणाला, ही तुझी िहशोबाची
वही घे व सोळा हजार मांड. 8 अन्यायी कारभार्याने शहाणपण केले. यावरुन
धन्याने त्याची वाहवा केली; कारण या युगाचे लोक आपल्यासारख्यांिवषयी
पर्काशाच्या लोकांपेक्षा शहाणे असतात.

9 मी तुम्हास सांगतो, तुमच्यासाठी, तुमच्या अनीतीच्या धनाने िमतर्
िमळवा. यासाठी की, जेव्हा हे धन संपेल तेव्हा त्यांनी तुम्हास सावर्कािलक
वस्तीत घ्यावे 10 एखाद्यावर थोडासा िवश्वास टाकणे शक्य असेल तर
त्याच्यावर जास्त िवश्वास टाकणे शक्य आहे व जो कोणी थोड ा गोष्टीिंवषयी
अन्यायी आहे तो जास्त गोष्टीिंवषयी अन्यायी राहील. 11 म्हणनू जर तुम्ही
अनीितकारक धनािवषयी िवश्वासू नाही, तर मग खर्या धनािवषयी तुमच्यावर
कोण िवश्वास ठेवील? 12 जे दुसर्याचे आहे त्यािवषयी तुम्ही िवश्वासू नसाल
तर जे तुमचे आहे ते तुम्हास कोण देईल? 13 कोणत्याही नोकराला दोन
मालकांची सेवा करता येत नाही. एकाचा तो राग करील व दुसर्यावर तो पर्ीती
करील िकंवा एकाला तो धरून राहील व दुसर्याला तुच्छ मानील. तुम्ही एकाच
वेळी देवाची व पैशाची सेवा करू शकत नाही.”

14 मग ते परूशी धनाचे लोभी होते त्यांनी हे सवर् ऐकले व त्यांनी येशचूा
ितरस्कार केला. 15 येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही स्वतःला लोकांसमोर नीितमान
म्हणनू िमरवता, पण देव तुमची अंतःकरणे ओळखतो. जे लोकांस त्यांच्या
दृष्टीत महान वाटते ते देवाच्या नजरेमध्ये अमंगळ आहे.

16 योहानापयत िनयमशास्तर् व संदेष्टे हे होते आिण तेव्हापासनू देवाच्या
राज्याची सुवातार् गाजवली जात आहे व पर्त्येकजण त्यामध्ये िशरण्याचा
जोराने पर्यत्न करीत आहे. 17 िनयमशास्तर्ाचा एकही काना िकंवा मातर्ा
नाहीसा होण्यापेक्षा आकाश व पृथ्वीचे नाहीसे होणे सोपे आहे.
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18 जो कोणी आपल्या पत्नीला सोडून देतो व दुसरीबरोबर लग्न करतो तो
व्यिभचार करतो आिण जो कोणी, पतीने सोडून िदलेल्या स्तर्ी सोबत लग्न
करतो तो व्यिभचार करतो.

19 कोणीएक शर्ीमंत मनुष्य होता तो जांभळे आिण महागडे खादीचे कपडे
घालीत असे. पर्त्येक िदवस तो ऐशोआरामात घालवीत असे. 20 त्याच्या
फाटकाजवळ लाजर नावाचा एक गरीब मनुष्य पडून होता आिण त्याच्या
अंगावर फोड आलेले होते. 21 त्या शर्ीमंत मनुष्याच्या जेवणाच्या टेबलावरून
जे काही खाली पडेल ते तरी आपल्याला खायला िमळेल अशी तो अपेक्षा करत
असे यािशवाय कुतर्ी येऊन त्याचे फोड चाटीत असत. 22 मग असे झाले की,
तो गरीब मनुष्य मरण पावला व देवदतूांनी त्यास अबर्ाहामाच्या ऊराशी नेऊन
ठेवले. नंतर शर्ीमंत मनुष्यही मरण पावला व त्यास पुरले गेले. 23 शर्ीमंत
मनुष्य मृतलोकात यातना भोगीत होता, तेथनू त्याने वर पाहीले व दरूवर
असलेल्या अबर्ाहामाला आिण लाजराला त्याच्या बाजलूा पािहले, 24 तो
ओरडून म्हणाला, हे िपत्या अबर्ाहामा, माझ्यावर दया कर आिण लाजराला
पाठव यासाठी की तो बोटाचे टोक पाण्यात बुडवनू माझी जीभ थंड करील,
कारण या आगीमध्ये मी भयंकर दुखः सहन करीत आहे. 25 परंतु अबर्ाहाम
म्हणाला, माझ्या मुला, ध्यानात घे की तुझ्या जीवनात जशा तुला चांगल्या
गोष्टी िमळाल्या, तशा लाजराला वाईट गोष्टी िमळाल्या. पण आता त्यास
आराम िमळत आहे व तू दुःखात आहेस. 26आिण या सगळ्यािशवाय, तुमच्या
व आमच्यामध्ये एक मोठी दरी ठेवलेली आहे, यासाठी की, येथनू तुमच्याकडे
कोणाला जाता येणार नाही व तुमच्याकडून कोणालाही आमच्याकडे येता
येणार नाही. 27 तो शर्ीमंत मनुष्य म्हणाला, मग तुला मी िवनंती करतो की,
िपत्या, लाजराला माझ्या विडलांच्या घरी पाठव, 28 लाजराला माझ्या पाच
भावांकडे जाऊन त्यांना सावध करू दे म्हणजे ते तरी या दुःखाच्या िठकाणी
येणार नाहीत. 29 पण अबर्ाहाम म्हणाला, तुझ्या भावांजवळ मोशे आिण
संदेष्टये आहेत त्यांचे त्यांनी ऐकावे. 30 तो शर्ीमंत मनुष्य म्हणाला, नाही,
हे िपत्या अबर्ाहामा, मरण पावलेल्यामधनू कोणी माझ्या भावांकडे गेला तर
ते पश्चा ाप करतील. 31 अबर्ाहाम त्यास म्हणाला, जर ते मोशेचे आिण
संदेष्टयांचे ऐकत नाहीत तर मरण पावलेल्यातनू जर कोणी उठला तरी त्यांची
खातर्ी होणार नाही.”

17
. 18:6, 7; 9:42

1 मग येशू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “ज्यामुळे लोक पाप करतील त्या
येतीलच पण ज्याच्यामुळे ती येतात त्याची केवढी दुदर्शा होणार! 2 त्याने या
लहानातील एकाला पाप करावयास लावण्यापेक्षा त्याच्या गळ्यात जात्याची
तळी बांधनू त्यास समुदर्ात टाकावे यामध्ये त्याचे िहत आहे. 3 स्वतःकडे लक्ष
द्या! जर तुमचा भाऊ पाप करतो तर त्यास धमकावा आिण जर तो पश्चा ाप
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करतो तर त्यास माफ करा. 4 जर तो िदवसातनू सात वेळा तुझ्यािवरुद्ध पाप
करतो आिण सात वेळा तुझ्याकडे येतो व म्हणतो, मी पश्चा ाप करतो, तरीही
तू त्यास माफ कर.”

5 मग परे्िषत पर्भू येशलूा म्हणाले, “आमचा िवश्वास वाढव.” 6 पर्भू येशू
म्हणाला, “जर तुमचा िवश्वास मोहरीच्या दाण्याएवढा असेल तर तुम्ही या
तुतीच्या झाडाला म्हणू शकता, मुळासकट उपटून समुदर्ात लावली जा. तर ते
झाड तुमचे ऐकेल.

7 तुमच्यापैकी असा कोण आहे की, त्याचा नांगरणारा िकंवा मेंढरे राखणारा
दास शेतातनू आल्यावर तो त्यास म्हणेल, ‘आ ाच येऊन जेवायला बस.’
8 उलट माझे जेवण तयार कर, ‘माझे खाणेिपणे होईपयत कंबर बांधनू माझी
सेवा कर आिण मग तू खा व पी,’ असे तो त्यास म्हणणार नाही काय? 9 ज्या
गोष्टी करण्याबद्दल तुम्ही नोकराला हुकुम करता ते केल्याबद्दल तुम्ही त्यास
धन्यवाद म्हणता का? 10 तुमच्या बाबतीतही तसेच आहे. जेव्हा तुम्हास
करण्यास सांिगतलेली सवर् कामे केल्यावर तुम्ही असे म्हणले पािहजे, आम्ही
कोणत्याही मानास लायक नसलेले नोकर आहोत आम्ही फक्त आमचे कतर्व्य
केले आहे.”

11 मग असे झाले की, तो यरूशलेम शहराकडे चालला असता, शोमरोन
व गालील पर्ांताच्या सीमा यांमधनू गेला. 12 तो कोणाएका खेड ात जात
असताना तेथे त्यास कुष्ठरोगाने गर्स्त दहा पुरूष भेटले 13 आिण ते दरू उभे
राहनू मोठमोठ ाने ओरडून म्हणाले “येश,ू स्वामी, आमच्यावर दया करा,”
असे बोलनू त्यांनी त्याच्याकडे आरोळी केली. 14 जेव्हा येशनेू कुष्ठरोग्यांना*
पािहले, तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “जा आिण स्वतःला याजकांना दाखवा.” ते
याजकाकडे जात असतांनाच शुद्ध झाले, 15 जेव्हा त्यांच्यातील एकाने पािहले
की आपण बरे झालो आहोत तेव्हा तो परत आला व तो मोठ ाने ओरडून देवाचे
गौरव करू लागला. 16तो येशचू्या पायाजवळ खाली पडला व त्याने त्यास नमन
केले. तसेच त्याने त्याचे उपकार मानले. तो एक शोमरोनी होता. 17 येशू त्यास
म्हणाला, “दहाजण शुद्ध झाले नाहीत काय? बाकीचे नऊजण कोठे आहेत?
18 या िवदेशी मनुष्यािशवाय कोणीही देवाचे गौरव करण्यासाठी परत आला
नाही काय?” 19 तो त्यास म्हणाला, “ऊठ आिण जा, तुझ्या िवश्वासाने तुला
बरे केले आहे.”

. 6:5-8, 22; 19:12-14
20 परूश्यांनी येशलूा िवचारले, देवाचे राज्य केव्हा येईल, येशनेू त्यांना उ र

िदले, “देवाचे राज्य दृश्य स्वरुपात येत नाही. 21 पाहा, ते येथे आहे िकंवा तेथे
आहे! असे म्हणणार नाहीत कारण देवाचे राज्य तर तुमच्यामध्ये आहे.”

22 िशष्यांना तो म्हणाला, “मनुष्याच्या पुतर्ाच्या येण्याच्या िदवसापैकी एका
िदवसाची तुम्ही आतुरतेने वाट पाहाल. पण तो िदवस तुम्ही पाहू शकणार नाही,

* 17:14
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असे िदवस येतील. 23 आिण लोक तुम्हास म्हणतील, पाहा, तो तर येथे आहे
िकंवा पाहा, तो तेथे आहे, तेव्हा तुम्ही मला पाहाण्यासाठी त्यांच्यामागे जाऊ
नका. 24 कारण जशी वीज आकाशाच्या एका िसमेपासुन दुसर्या िसमेपयत
चमकते तसेच मनुष्याच्या पुतर्ाचे येणे त्याच्या िदवसात होईल. 25 पण
पिहल्याने त्याने खपू दुःख भोगावे व या िपढीकडून नाकारले जावे याचे अगत्य
आहे. 26 जसे नोहाच्या िदवसात झाले, तसेच मनुष्याच्या पुतर्ाच्या िदवसात
पण होईल. 27 नोहाने तारवात पर्वेश केला आिण मग महापरू आला व त्या
सवाचा नाश झाला त्या िदवसापयत ते खात होते, पीत होते, लग्न करून
घेत होते आिण लग्न करुनही देत होते. 28 त्याचपर्माणे, लोटाच्या िदवसात
झाले तसे होईलः ते खात होते, पीत होते. िवकत घेत होते. िवकत देत होते.
लागवड करीत होते. बांधीत होते. 29 पण ज्या िदवशी लोट सदोम सोडून
बाहेर िनघाला त्यािदवशी आकाशातनू आग व गंधक यांचा पाऊस पडला आिण
सवाचा नाश केला. 30मनुष्याचा पुतर् पर्कट होण्याच्या िदवशीही असेच घडेल
31 त्यािदवशी जर एखादा छतावर असेल व त्याचे सामान घरात असेल,तर त्याने
ते बाहेर काढण्यासाठी घरात जाऊ नये. त्याचपर्माणे जो शेतात असेल त्याने
परत जाऊ नये. 32 लोटाच्या पत्नीची आठवण करा. 33 जो कोणी आपला
जीव वाचवू पाहतो तो आपला जीव गमवेल आिण जो कोणी आपला जीव
गमावील तो त्यास वाचवील. 34 मी तुम्हास सांगतो, त्या रातर्ी िबछान्यावर
दोघे असतील, त्यांच्यामधनू एक घेतला जाईल व दुसरा ठेवला जाईल. 35दोन
िस्तर्या दळण करत असतील, तर त्यांपैकी एक घेतली जाईल व दुसरी ठेवली
जाईल. 36 शेतात दोघे असतील एकाला घेतले जाईल व दुसर्याला ठेवले
जाईल.” 37 िशष्यांनी त्यास िवचारले, कोठे पर्भ?ू येशनेू उ र िदले, “जेथे
परे्त असेल तेथे िगधाडे जमतील.”

18
1 िनराश न होता नेहमी पर्ाथर्ना कशी करावी हे िशष्यांनी िशकावे म्हणनू

त्याने त्यांना एक दाखला सांिगतला. 2 तो म्हणाला, “एका नगरात एक
न्यायाधीश होता. तो देवाला भीत नसे व लोकांचीही भीड धरीत नसे. 3 त्या
नगरात एक िवधवा होती. ती नेहमी येऊन न्यायिधशाला म्हणत असे, ‘माझ्या
िवरोधकांिवरुद्ध माझा न्याय करा!’ 4 त्याची इच्छा काही काळ नव्हती पण
शेवटी तो मनात म्हणाला, ‘मी जरी देवाला भीत नाही व लोकांस मान देत
नाही, 5 तरीही िवधवा मला तर्ास देते म्हणनू मी ितचा न्याय करीन, नाही तर
ती नेहमी येऊन मला अगदी तर्ासनू सोडेल.” 6 मग पर्भू म्हणाला, “ल य
द्या अन्यायी न्यायाधीश काय म्हणाला. 7 आिण मग जे देवाचे िनवडलेले
लोक िदवसरातर् त्याचा धावा करतात त्यांचा तो न्याय करणार नाही काय?
तो त्यांना मदत करण्यास वेळ लावेल का? 8 मी तुम्हास सांगतो, तो त्यांचा
न्याय लवकर करील, तरीही जेव्हा मनुष्याचा पुतर् येईल, तेव्हा त्यास पृथ्वीवर
िवश्वास आढळेल काय?”
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9 आपण नीितमान आहोत असा जे िकत्येक स्वतःिवषयी िवश्वास धरून
इतर सवार्सं तुच्छ मानीत होते त्यांनाही त्याने दाखला सांिगतला, तो असा,
10 “दोन जण पर्ाथर्ना करण्यास वर परमेश्वराच्या भवनात गेले. एक परूशी
होता आिण दुसरा जकातदार होता. 11 परूशी उभा रािहला आिण त्याने अशी
पर्ाथर्ना केली, ‘हे देवा, मी तुझे उपकार मानतो कारण, मी इतर लोकांसारखा
म्हणजे चोर, अन्यायी, व्यिभचारी व या जकातदारासारखा नाही. 12 उलट मी
आठवड ातनू दोनदा उपवास करतो आिण माझ्या सवर् उत्त्पन्नाचा दहावा भाग
देतो.’ 13परंतु जकातदार दरू अंतरावर उभा राहून वर स्वगार्कडे दृष्टी लावण्यास
देखील न धजता आपला ऊर बडवत म्हणाला, ‘हे देवा मज पाप्यावर दया कर.’
14मी तुम्हास सांगतो हा मनुष्य त्या दुसर्या मनुष्यापेक्षा न्यायी ठरुन घरी गेला
कारण जो कोणी स्वतःला उचं करतो त्यास कमी केले जाईल आिण जो कोणी
स्वतःला कमी करतो त्यास उचं केले जाईल.”

15आिण लोक आपल्या मुलांनाही त्याच्याकडे स्पशर् करण्यास आणत असता
हे िशष्यांनी पिहल्यावर त्यांनी लोकांस धमकावले. 16 पण येशू बालकांना
स्वतःकडे बोलवनू म्हणाला, “बालकांना माझ्याकडे येऊ द्या. त्यांना अडवू
नका कारण देवाचे राज्य त्यांच्यासारख्यांचेच आहे. 17 मी तुम्हास खरे सांगतो,
जो कोणी बालकापर्माणे देवाच्या राज्याचा स्वीकार करणार नाही, त्याचा
स्वगार्त पर्वेश होऊ शकणार नाही.”

. 19:16-22; 10:17-22
18 एका यहदूी अिधकार्याने त्यास िवचारले, “उ म गुरुजी, सावर्कािलक

जीवन िमळिवण्यासाठी मी काय करू?” 19 येशू त्यास म्हणाला, “मला उ म
का म्हणतोस? देवािशवाय कोणीही उ म नाही. 20 तुला आज्ञा माहीत आहेत
‘व्यिभचार करू नको, खनू करू नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष देऊ नको,
तुझ्या आई-वडीलांचा मान राख.” 21 तो अिधकारी म्हणाला, “या सवर् आज्ञा
मी माझ्या तरुणपणासनू पाळल्या आहेत.” 22 जेव्हा येशनेू हे ऐकले, तेव्हा तो
त्यास म्हणाला, “तुझ्यामध्ये अजनू एका गोष्टीची कमी आहे. तुझ्याजवळचे
सवर्काही िवकून ते गिरबांना वाट, म्हणजे स्वगार्त तुला धन िमळेल. मग
ये. माझ्यामागे चल.” 23 पण जेव्हा त्या अिधकार्याने हे ऐकले तेव्हा तो
फार दुःखी झाला, कारण तो फार शर्ीमंत होता. 24 तो दुःखी झाला आहे हे
जेव्हा येशनेू पािहले तेव्हा तो लोकांस म्हणाला, “ज्यांच्याजवळ धन आहे, त्या
लोकांचा देवाच्या राज्यात पर्वेश होणे िकती कठीण आहे! 25 होय, शर्ीमंत
मनुष्याचे देवाच्या राज्यात पर्वेश करणे यापेक्षा उटंाने सुईच्या नाकातनू जाणे
सोपे आहे.” 26 नंतर ज्या लोकांनी हे ऐकले, ते म्हणाले, “तर मग कोणाचे तारण
होईल?” 27 तो म्हणाला, “ज्या गोष्टी मनुष्यांना अशक्य आहेत त्या देवाला
शक्य आहेत.” 28 मग पेतर् म्हणाला, “बघा, आमच्याकडे जे होते, ते सवर्
टाकून आम्ही तुमच्यामागे आलो आहोत.” 29 येशनेू त्यांना म्हटले, “मी तुम्हास
खरे सांगतो, देवाच्या राज्याकरता ज्याने आपले घर, पत्नी, भाऊ, आई-वडील
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िकंवा मुलेबाळ सोडली 30 त्यांना या काळी पुष्कळ पटीने व येणार्या युगात
सावर्कािलक जीवन िमळणार नाही असा कोणी नाही.”

. 20:17-19; 10:32-34
31 येशनेू िनवडलेल्या बाराजणांना बाजलूा घेतले आिण त्यांना म्हणाला,

“ऐका! आपण वर यरूशलेम शहरात जात आहोत आिण संदेष्टयांनी
मनुष्याच्या पुतर्ािवषयी जे काही िलिहले होते ते सवर् पणूर् होईल. 32 म्हणजे
त्यास परराष्ट्रीयांच्या स्वाधीन करतील, त्याची थट्टा होईल, त्याची िनंदा
करतील, त्याच्यावर थंुकतील 33 त्यास फटके मारतील, त्याचा जीव घेतील
आिण तो ितसर्या िदवशी पुन्हा उठेल.” 34 त्याने म्हटलेले काहीच िशष्यांना
समजले नाही कारण हे वचन त्यांच्यापासनू लपवनू ठेवण्यात आले होते आिण
तो कोणत्या गोष्टीिवषयी बोलत आहे हे त्यांना माहीत नव्हते.

. 20:29-34; 10:46-52
35 येशू यरीहोजवळ येत असतांना एक आंधळा रस्त्यावर बसनू भीक मागत

होता. 36 जेव्हा त्या आंधळ्या मनुष्याने जवळून जाणार्या लोकांचा आवाज
ऐकला तेव्हा त्याने िवचारले, ही कशाची गडबड चालली आहे. 37लोकांनी त्यास
सांिगतले, “नासरेथकर येशू जवळून जात आहे.” 38तो ओरडून म्हणाला, “अहो
येश,ू दािवदाचे पुतर् माझ्यावर दया करा.” 39 जे पुढे चालले होते त्यांनी त्यास
शांत राहण्यास सांिगतले. पण तो अजनू मोठ ाने ओरडून म्हणाला, “दािवदाचे
पुतर् माझ्यावर दया करा!” 40 येशू थांबला आिण त्याने आंधळ्याला स्वतःकडे
आणण्याची आज्ञा केली, तो आंधळा जवळ आल्यावर येशनेू त्यास िवचारले,
41 “मी तुझ्यासाठी काय करावे म्हणनू तुझी इच्छा आहे?” तो म्हणाला, “पर्भू
मला पुन्हा दृष्टी यावी.” 42 येशू त्यास म्हणाला, “तुला दृष्टी येवो, तुझ्या
िवश्वासाने तुला चांगले केले आहे.” 43 ताबडतोब त्यास िदसू लागले आिण तो
देवाचे गौरव करीत येशचू्या मागे गेला. सवर् लोकांनी हे पािहले आिण देवाची
स्तुती केली.

19
1 येशनेू यरीहोत पर्वेश केला आिण त्यामधनू जात होता. 2 तेव्हा पाहा,

जक्कय नावाचा कोणीएक मनुष्य होता, तो मुख्य जकातदार असनू खपू शर्ीमंत
होता.

3 येशू कोण आहे हे पाहण्याचा तो पर्यत्न करीत होता पण गदी र्मुळे त्याचे
काही चालेना,कारण तो ठें गणा होता. 4 तेव्हा तो सवार्ंच्या पुढे पळत गेला आिण
येशलूा पाहण्यासाठी एका उंबराच्या झाडावर चढला कारण तो त्याच रस्त्याने
पुढे जाणार होता. 5मग येशू त्यािठकाणी येताच दृष्टी वर करून त्यास म्हणाला,
“जक्कया, त्वरा करून खाली ये, कारण आज मला तुझ्या घरी उतरायचे आहे.”
6 तेव्हा त्याने त्वरेने खाली उतरून आनंदाने त्याचे आगत-स्वागत केले. 7 हे
पाहनू सवर् लोक कुरकुर करू लागले की, “पापी मनुष्याच्या घरी हा उतरायला
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गेला आहे.” 8 तेव्हा जक्कय उभा राहनू पर्भलूा म्हणाला, “पर्भजूी, पाहा, मी
आपले अध धन गिरबांस देतो आिण मी अन्यायाने कोणाचे काही घेतले असले
तर ते चौपट परत करतो.” 9 येशू त्यास म्हणाला, “आज या घराचे तारण झाले
आहे कारण हा मनुष्यसुद्धा अबर्ाहामाचा मुलगा आहे. 10कारण मनुष्याचा पुतर्
जे हरवलेले ते शोधण्यास आिण तारण्यास आला आहे.”

. 25:14-30
11 ते या गोष्टी ऐकत असता त्याने त्यास एक दाखलाही सांिगतला कारण

तो यरूशलेम शहराजवळ होता आिण देवाचे राज्य आताच पर्कट होणार
आहे असे त्यांना वाटत होते. 12 तो म्हणाला, “कोणीएक उमराव, आपण
राज्य िमळवनू परत यावे या उदे्दशाने दरूदेशी गेला. 13 त्याने आपल्या दहा
दासांना बोलावले व त्यांना दहा नाणी देऊन सांिगतले, ‘मी येईपयत त्यावर
व्यापार करा.’ 14 त्याच्या नगरचे लोक त्याचा दे्वष करत म्हणनू त्यांनी त्याच्या
मागोमाग वकील पाठवनू सांिगतले, ‘ह्याने आमच्यावर राज्य करावे अशी
आमची इच्छा नाही.’ 15 मग असे झाले िक, तो राज्य िमळवनू पुन्हा परत
आल्यावर ज्यांना त्याने व्यापाराकिरता पैसा िदला होता, त्यावर िकती नफा
झाला हे समजावे म्हणनू दासांना आज्ञा देऊन त्यांना बोलावीले. 16 पिहला
पुढे आला आिण म्हणाला, ‘धनी तुम्ही िदलेल्या नाण्यावर मी आणखी दहा
नाणी िमळवली आहेत.’ 17 तेव्हा तो त्यास म्हणाला, ‘चांगल्या दासा, छान
केलेस, तू थोडक्यांिवषयी िवश्वासू झालास, म्हणनू तू दहा नगरांवर अिधकारी
होशील.’ 18 मग दुसरा आला व म्हणाला, ‘धनी, तुमच्या पाच नाण्यांवर मी
पाच नाणी आणखी िमळवली.’ 19 आिण तो त्यास म्हणाला, ‘तू पाच नगरांवर
अिधकारी असशील.’ 20 मग आणखी एक दास आला आिण म्हणाला, ‘धनी,
आपण िदलेले नाणे मी हातरुमालात बांधनू ठेवले होते. 21आपण कठोर आहात,
जे आपण ठेवले नाही, ते आपण काढता आिण जे पेरले नाही, ते कापता. म्हणनू
मला तुमची भीती वाटत होती,’ 22 धनी त्यास म्हणाला, ‘दुष्ट दासा, तुझ्याच
शब्दांनी मी तुझा न्याय करतो. तुला ठाऊक होते की मी कडक िशस्तीचा
मनुष्य आहे. मी जे िदले नाही ते घेतो आिण जे पेरले नाही त्याची कापणी
करतो, 23 तर तू माझा पैसा पेढीवर का ठेवला नाहीस? मग जेव्हा मी परत
आलो असतो तेव्हा ते मला व्याजासह िमळाले असते.’ 24 त्याच्याजवळ उभे
राहणार्यांना तो म्हणाला, ‘त्याच्यापासनू ते नाणे घ्या आिण ज्याच्याजवळ
दहा नाणी आहेत, त्यास द्या.’ 25 ते त्यास म्हणाले, ‘धनी, त्याच्याजवळ दहा
नाणी आहेत.’ 26 धन्याने उ र िदले, ‘मी तुम्हास सांगतो, ज्याच्याजवळ आहे,
त्यास अिधक िदले जाईल आिण ज्याच्याजवळ नाही, त्याच्याकडे जे काही
असेल तेसुध्दा काढून घेतले जाईल. 27 परंतु मी राज्य करू नये अशी इच्छा
करणार्यांचा माझ्या शत्रंूना येथे आणा आिण माझ्यासमोर ठार मारा.’ ”

. 21:1-11; 11:1-11; . 12:12-19
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28 येशनेू या गोष्टी सांिगतल्यावर तो वर यरूशलेम शहरापयर्ंत गेला. 29 तो
वर जातांना, जेव्हा तो जैतनू डोंगर म्हटलेल्या टेकडीनजीक असलेल्या बेथफगे
आिण बेथानीजवळ आला तेव्हा त्याने आपल्या दोन िशष्यांना असे सांगनू
पाठवले, 30 व म्हटले, “तुमच्यासमोर असलेल्या खेड ात जा. तुम्ही पर्वेश
करताच, ज्यावर कोणी बसले नाही असे िशंगरु तुम्हास बांधलेले आढळेल. ते
सोडून येथे आणा. 31 जर तुम्हास कोणी िवचारले की, ‘तुम्ही ते का सोडता?
तर म्हणा की, पर्भलूा याची गरज आहे.’ ” 32 ज्यांना पाठवले होते, ते गेले
आिण त्याने सांिगतल्यापर्माणे त्यास आढळले. 33 ते िशंगरु सोडीत असता
त्याचा मालक त्यांना म्हणाला, “तुम्ही िशंगरु का सोडता?” 34 ते म्हणाले,
“पर्भलूा याची गरज आहे.” 35 त्यांनी ते येशकूडे आणले. त्यांनी आपले
झगे िशंगरावर घातले आिण येशलूा त्याच्यावर बसिवले. 36 येशू रस्त्यावरुन
जात असता लोक आपली वस्तरे् रस्त्यावर पसरीत होते. 37 तो जेव्हा जैतनू
डोंगराच्या उतरावर आला तेव्हा सवर् िशष्यसमुदाय, त्यांनी जे चमत्कार पािहले
होते त्याबद्दल मोठ ा आनंदाने देवाची स्तुती करू लागला.

38 ते म्हणाले, “पर्भचू्या नावाने येणारा राजा धन्यवािदत असो! स्वगार्त
शांती आिण ऊध्वर्लोकी गौरव.” 39 जमावातील काही परूशी येशलूा म्हणाले,
“गुरुजी, आपल्या िशष्यांना गप्प राहण्यास सांगा.” 40 त्याने उ र िदले, “मी
तुम्हास सांगतो, जर ते शांत बसतील तर हे धोडें ओरडतील.”

41 तो जेव्हा जवळ आला व त्याने शहर पािहले, तेव्हा तो त्यासाठी रडला
आिण म्हणाला, 42 “कोणत्या गोष्टी तुला शांती देतील ते जर आज तू जाणनू
घेतले असते तर! परंतु आता त्या तुझ्या नजरेपासनू लपवनू ठेवण्यात आल्या
आहेत. 43 तुझ्यावर असे िदवस येतील की, तुझे शत्रू तुझ्याभोवती कोट
उभारतील. तुला वेढतील आिण सवर् बाजूनंी तुला कोडंीत पकडतील. 44 ते
तुला, तुझ्या मुलांना तुझ्या िभंतीच्या आत धुळीस िमळवतील व दगडावर दगड
राहू देणार नाही कारण तू देवाचा तुझ्याकडे येण्याचा समय तू ओळखला नाही.”

. 21:12-17; 11:15-19; . 2:12-25
45 येशनेू परमेश्वराच्या भवनात पर्वेश केला व िवक्री करीत होते त्यांना

बाहेर घालवू लागला. 46 आिण त्यांना म्हणाला, “पिवतर् शास्तर्ात असे
िलिहले आहे की, माझे घर पर्ाथर्नेचे घर होईल, पण तुम्ही ते लुटारुची गुहा
केली आहे.”

47 तो दररोज परमेश्वराच्या भवनात िशकवीत असे. मुख्य याजक लोक,
िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक, लोकांचे पुढारी त्यास ठार मारण्याचा पर्यत्न करीत
होते. 48 पण तसे करण्यासाठी त्यांना काही मागर् सापडत नव्हता कारण सवर्
लोक त्याचे मन लावनू ऐकत असत.
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20
. 21:23-27; 11:27-33

1 एके िदवशी येशू परमेश्वराच्या भवनात लोकांस िशक्षण देत असता व
सुवातार् सांगत असता, मुख्य याजक लोक, िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक आिण
वडीलजन एकतर् वर त्याच्याकडे आले. 2 ते त्यास म्हणाले, “कोणत्या
अिधकाराने तू या गोष्टी करत आहेस हे आम्हास सांग, तुला हा अिधकार
कोणी िदला?” 3 तेव्हा त्याने त्यांना उ र िदले, “मीसुद्धा तुम्हास एक पर्श्न
िवचारतो, तुम्ही मला सांगा. 4 योहानाचा बािप्तस्मा स्वगार्पासनू होता की
मनुष्यापासनू होता?” 5 त्यांनी आपसात चचार् केली आिण एकमेकांना म्हणाले,
“जर आपण स्वगार्पासनू म्हणावे, तर तो म्हणेल, ‘तर मग तुम्ही त्याच्यावर
िवश्वास का ठेवला नाही?’ 6 पण जर आपण मनुष्यांकडून म्हणावे, तर सवर्
लोक आपणास दगडमार करतील कारण त्यांची खातर्ी आहे की, योहान हा एक
संदेष्टा होता.” 7 म्हणनू, “तो कोणापासनू होता हे आम्हास माहीत नाही.” असे
त्यांनी त्यास उ र िदले. 8 मग येशू त्यास म्हणाला, “मग मीही या गोष्टी
कोणत्या अिधकाराने करतो हे मीसुद्धा तुम्हास सांगणार नाही.”

. 21:33-46; 12:1-12
9 मग तो लोकांस हा दाखला सांगू लागला, “एका मनुष्याने दर्ाक्षमळा

लावला व तो काही शेतकर्यांना मोलाने देऊन बर्याच िदवसांसाठी दरूदेशी
गेला. 10 हंगामाच्या वेळी त्याने नोकराला शेतकर्यांकडे पाठवले. यासाठी की,
त्यांनी दर्ाक्षमळ्यातील काही फळे द्यािवत. पण शेतकर्यांनी त्या नोकराला
मारले व िरकाम्या हाताने परत पाठवले. 11 नंतर त्याने दुसर्या नोकराला
पाठवले, पण त्यालासुद्धा त्यांनी मारले. त्या नोकराला त्यांनी लज्जास्पद
वागणकू िदली आिण िरकाम्या हाताने परत पाठवले. 12 तेव्हा त्याने ितसर्या
नोकराला पाठवले. पण त्यालाही त्यांनी जखमी करून बाहेर फेकून िदले.
13 दर्ाक्षमळ्याचा मालक म्हणाला, ‘मी काय करू? मी माझा स्वतःचा िपर्य
पुतर् पाठवतो. कदािचत ते त्यास मान देतील.’ 14 पण जेव्हा शेतकर्यांनी
मुलाला पािहले, तेव्हा त्यांनी आपसात चचार् केली आिण म्हणाले, ‘हा तर वारस
आहे, आपण त्यास ठार मारू, म्हणजे वतन आपले होईल.’ 15 त्यांनी त्यास
दर्ाक्षमळ्याच्या बाहेर फेकले व ठार मारले. तर मग दर्ाक्षमळ्याचा मालक
काय करील? 16तो येईल आिण त्या शेतकर्यांना ठार मारील व तो दर्ाक्षमळा
दुसर्यांना सोपवनू देईल.” त्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते म्हणाले, “असे कधीही न
होवो.”

17 येशनेू त्यांच्याकडे पािहले व म्हटले,
“तर मग जो दगड बांधणार्यांनी नाकारला तोच कोनिशला झाला.
18 जो कोणी त्याच्यावर पडेल त्याचे तुकडे होतील परंतु ज्या कोणावर तो पडेल
त्याचा चुराडा होईल.”
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19 िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक आिण मुख्य याजक लोक यांनी त्याचवेळी त्यास
अटक करण्याचा पर्यत्न केला, पण त्यांना लोकांची भीती वाटत होती. त्यांना
त्यास अटक करायचे होते, कारण त्यांना माहीत होते की, हा दाखला त्याने
त्यांनाच उदे्दशनू सांिगतला होता. 20 तेव्हा त्यांनी त्याच्यावर पाळत ठेवली
आिण त्यास बोलण्यांत धरून राज्यपालाच्या आिण अिधकाराच्या अधीन
करावे म्हणनू आपण पर्ामािणक धािमर्क आहोत असे भासिवणारे हेर पाठवले.
21 म्हणनू त्या हेरांनी त्यास पर्श्न िवचारला. ते म्हणाले, “गुरुजी, आम्हास
माहीत आहे की, जे योग्य ते तुम्ही बोलता व िशकिवता आिण तुम्ही पक्षपात
करीत नाही. तर सत्याने देवाचा मागर् िशकिवता. 22आम्ही कैसराला कर द्यावा
हे योग्य आहे िकंवा नाही?” 23 ते धतूर्पणे आपल्याला फसवू पाहत आहेत याची
येशलूा कल्पना होती. म्हणनू तो त्यांना म्हणाला, “मला एक नाणे दाखवा.
24 यावर कोणाची पर्ितमा व लेख आहे?” ते म्हणाले, “कैसराचा.” 25 तेव्हा तो
त्यांना म्हणाला, “कैसराचे ते कैसराला आिण देवाचे ते देवाला द्या.” 26 तेव्हा
लोकांसमोर तो जे काही बोलला त्यामध्ये त्यास धरणे त्यांना शक्य झाले नाही.
त्याच्या उ राने ते आश्चयर्चिकत झाले आिण िनरु र झाले.

. 22:23-33; 12:18-27
27मग पुनरुत्थान नाही असे म्हणणारे काही सदकूी त्याच्याकडे आले. त्यांनी

त्यास पर्श्न िवचारला. ते म्हणाले, 28 “गुरुजी मोशेने आमच्यासाठी िलहनू
ठेवले आहे की जर एखाद्याचा भाऊ मरण पावला व त्या भावाला पत्नी आहे
पण मलू नाही, तर त्याच्या भावाने त्या िवधवेशी लग्न करावे आिण भावासाठी
त्यास मुले व्हावीत. 29 सात भाऊ होते. पिहल्या भावाने लग्न केले व तो
मलू न होता मरण पावला. 30 नंतर दुसर्या भावाने ितच्याशी लग्न केले.
31 नंतर ितसर्याने ितच्याशी लग्न केले. सातही भावांबरोबर तीच गोष्ट घडली.
कोणालाही मुले न होता ते मरण पावले. 32 नंतर ती स्तर्ीही मरण पावली. 33तर
मग पुनरुत्थानाच्या वेळी ती कोणाची पत्नी होईल? कारण त्या सातांनीही
ितच्याबरोबर लग्न केले होते.” 34 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “या युगातले
लोक लग्न करून घेतात व लग्न करून देतात. 35 परंतु जे लोक त्या येणार्या
युगामध्ये व मृतांच्या पुनरुत्थानामध्ये भाग घेण्यासाठी पातर् ठरतील, ते लग्न
करून घेणार नाहीत आिण लग्न करून देणार नाहीत 36 आिण ते मरणार
नाहीत, कारण ते देवदतूासारखे आहेत. ते पुनरुत्थानाचे पुतर् असल्यामुळे ते
देवाचे पुतर्ही आहेत. 37 जळत्या झुडुपािवषयी मोशेने िलिहले, तेव्हा त्याने
परमेश्वरास ‘अबर्ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव आिण याकोबाचा देव’ असे
म्हणले व मरण पावलेलेसुद्धा उठवले जातात हे दाखवनू िदले. 38 देव मरण
पावलेल्यांचा नाही तर िजवंतांचा देव आहे. सवर् लोक जे त्याचे आहेत ते
िजवंत आहेत.” 39 तेव्हा काही िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक म्हणाले, “गुरुजी, उ म
बोललात.” 40 मग त्यास आणखी पर्श्न िवचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही.

?
. 22:41-46; 12:35-37
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41 परंतु तो त्यांना म्हणाला, “िखर्स्त दावीदाचा पुतर् आहे असे ते कसे
म्हणतात? 42 कारण दावीद स्वतः स्तोतर्ाच्या पुस्तकात म्हणतो,
‘परमेश्वराने माझ्या पर्भलूा सांिगतले,
43 मी तुझ्या शत्रूला तुझ्या पादासन करीत नाही तोपयत
तू माझ्या उजवीकडे बस,’
44 अशा रीितने दावीद त्यास पर्भू म्हणतो, तर मग िखर्स्त दावीदाचा पुतर्
कसा?”

. 23:1-7; 12:38-40
45सवर् लोक हे ऐकत असतांना तो िशष्यांना म्हणाला, 46 “िनयमशास्तर्ाच्या

िशक्षकांिवषयी सावध असा, त्यांना लांब झगे घालनू िफरणे आवडते,
त्यांना बाजारात नमस्कार घेण्यास, सभास्थानात महत्त्वाच्या आसनावर व
मेजवानीच्या वेळी मानाच्या जागी बसणे आवडते. 47 ते िवधवांची घरे खाऊन
फस्त करतात आिण देखाव्यासाठी लांब लांब पर्ाथर्ना करतात. या मनुष्यांना
अत्यंत वाईट िशक्षा होईल.”

21
12:41-44

1 येशनेू दृष्टी वर करून शर्ीमंत लोकांस दानपेटीत दान टाकतांना पाहीले.
2 त्याने एका गरीब िवधवेलाही तांब्याची दोन नाणी म्हणजे एक दमडी टाकताना
पािहले. 3 तेव्हा तो म्हणाला, “मी तुम्हास खरे सांगतो, या गरीब िवधवेने इतर
सवापेक्षा अिधक टाकले. 4कारण या सवानी आपल्या भरपरू संप ीमधनू काही
भाग दान म्हणनू टाकले. परंतु िहने गरीब असनूही आपल्या उपजीिवकेतील
सवर्च टाकले.”

. 24:1, 2; 13:1, 2
5 िशष्यातील काहीजण परमेश्वराच्या भवनािवषयी असे बोलत होते की, “ते

संुदर दगडांनी आिण अपर्णांनी सुशोिभत केले आहे.” येशू म्हणाला, 6 “असे
िदवस येतील की, हे जे तुम्ही पाहता त्यांतनू जो पाडून टाकला जाणार नाही
असा दगडावर दगड येथे राहणार नाही.” 7 त्यांनी त्यास पर्श्न िवचारला,
“गुरुजी या गोष्टी केव्हा घडतील? व या गोष्टी घडणार आहेत यासंबंधी कोणते
िचन्ह असेल?” 8 येशू म्हणाला, “तुम्हास कोणी फसवू नये म्हणनू सावध राहा
कारण माझ्या नावाने पुष्कळ येतील आिण ‘तो मी आहे’ असे म्हणतील आिण
ते म्हणतील, ‘वेळ जवळ आली आहे. त्यांच्यामागे जाऊ नका!’ 9 जेव्हा
तुम्ही लढाया व दंगे यािवषयी ऐकाल तेव्हा घाबरु नका कारण या गोष्टी
घडल्याच पािहजेत. पण एवढ ात शेवट होणार नाही.” 10 मग तो त्यांना
म्हणाला, “एक राष्ट्र दुसर्या राष्ट्रावर उठेल, एक राज्य दुसर्या राज्यावर
उठेल. 11 मोठे भकंूप होतील, दुष्काळ पडतील आिण वेगवेगळ्या िठकाणी
पीडा उदभ्वतील, िभतीदायक घटना घडतील आिण आकाशात मोठी िचन्हे



21:12 152 लकू 21:34

घडतील. 12 परंतु हे सवर् होण्यापवूीर् ते तुमच्यावर हात टाकतील आिण तुमचा
छळ करतील. चौकशीसाठी ते तुम्हास सभास्थानासमोर उभे करतील आिण
तुरंुगात टाकतील. माझ्या नावासाठी ते तुम्हास राजे व राज्यपाल यांच्यासमोर
नेतील. 13 यामुळे तुम्हास माझ्यािवषयी साक्ष देण्याची संधी िमळेल. 14 तेव्हा
उ र कसे द्यावे यािवषयी आधीच िवचार करायचा नाही अशी मनाची तयारी
करा, 15 कारण मी तुम्हास असे शब्द व अशी बुद्धी देईन की ज्यामुळे त्यांना
तुमचा िवरोध करायला िकंवा तुमच्यािवरुध्द बोलायला मुळीच जमणार नाही.
16परंतु आईवडील, भाऊ, नातेवाईक आिण िमतर् तुमचा िवश्वासघात करतील
आिण तुम्हापैकी काही जणांना ठार मारतील. 17 माझ्या नावामुळे सवर्जण
तुमचा दे्वष करतील. 18 परंतु तुमच्या डोक्यावरील एक केसही नाहीसा होणार
नाही. 19 तुम्ही आपल्या धीराने आपले जीव िमळवनू घ्याल.

20 तुम्ही जेव्हा यरूशलेम शहरास सैन्यानी वेढा घातलेला पाहाल, तेव्हा
तुम्हास कळून येईल की, ितचा नाश होण्याची वेळ आली आहे. 21 जे यहूदीया
पर्ांतात आहेत त्यांनी डोगंरांमध्ये पळून गेले पािहजे. जे रानात आहेत त्यांनी
शहरात जाऊ नये. 22 ज्या सवर् गोष्टी िलिहलेल्या आहेत त्या पणूर् होण्यासाठी
हे िशके्षचे िदवस आहेत. 23 त्या िदवसात ज्या गरोदर िस्तर्या आहेत व ज्या
बाळाचे पोषण करणार्या िस्तर्या आहेत, त्यांच्यासाठी ते िकती भयंकर होईल.
अशा िस्तर्यांची खरोखर दुदर्शा होईल कारण देशावर मोठे संकट येईल आिण
लोकांवर क्रोध येईल. 24 ते तलवारीच्या धारेने पडतील आिण त्यांना कैद
करून राष्ट्रांत नेतील आिण परराष्ट्रीय लोकांचा काळ संपेपयत परराष्ट्रीय
यरूशलेम शहरास पायाखाली तुडवतील.

25 सयूर्, चंदर्, तारे यांच्यात िचन्हे होतील, पृथ्वीवरील राष्ट्रे हतबल
होतील व समुदर्ाच्या गजर्णार्या लाटांनी ते घाबरुन जातील. 26 भीतीमुळे
व जगावर कोसळणार्या गोष्टीचंी वाट पाहण्याने मनुष्य मरणोन्मुख होतील व
आकाशातील बळे डळमळतील. 27 नंतर ते मनुष्याच्या पुतर्ाला सामथ्यार्ने
आिण वैभवाने ढगांत येताना पाहतील. 28 परंतु या गोष्टी घडण्यास आरंभ
होईल, तेव्हा सरळ उभे राहा आिण तुमचे डोके वर करा, कारण तुमच्या सुटकेची
वेळ जवळ येत आहे.”

. 24:32-35; 13:28-31
29 नंतर त्याने त्यास एक दाखला सांिगतला, “अंिजराचे झाड व इतर दुसर्या

झाडांकडे पाहा. 30 त्यांना पालवी येऊ लागली की, तुमचे तुम्हीच समजता
की, उन्हाळा अगदी जवळ आला आहे. 31 त्याचपर्माणे या गोष्टी घडताना
तुम्ही पाहाल तेव्हा ओळखा की देवाचे राज्य जवळ आले आहे. 32 मी तुम्हास
खरे सांगतो की, या सवर् गोष्टी घडून येईपयत ही िपढी नाहीशी होणार नाही.
33 आकाश व पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझी वचने मुळीच नाहीशी होणार
नाही.

34 परंतु तुम्ही स्वतःला सांभाळा, दारुबाजी आिण अधाशीपणा व या
हल्लीच्या जीवनासंबंधीच्या िचंता यांनी तुमची अंतःकरणे भारावनू जाऊ नये,
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तो िदवस पाशासारखा अकस्मात तुमच्यावर येईल. 35 खरोखर, तो पृथ्वीवर
असणार्या सवर् लोकांवर येईल. 36 यास्तव तुम्ही या सवर् होणार्या गोष्टी
चुकवायला व मनुष्याच्या पुतर्ासमोर उभे राहायला सबळ असावे म्हणनू सवर्
पर्संगी पर्ाथर्ना करीत जागे राहा.”

37 पर्त्येक िदवशी तो परमेश्वराच्या भवनात िशक्षण देत असे आिण रातर्ी
मातर् तो जैतनूाचा डोंगर म्हटलेल्या टेकडीवर राहत असे. 38सवर् लोक भवनात
जाण्यासाठी व त्याचे ऐकण्यासाठी पहाटेस उठून त्याच्याकडे येत असत.

22
. 26:1-5; 14:1, 2, 10, 11; . 11:45-53

1 नंतर बेखमीर भाकरीचा सण ज्याला वल्हांडण म्हणतात, तो जवळ आला.
2 मुख्य याजक लोक आिण िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक, येशलूा कसे मारता येईल
या बाबतीत चचार् करीत होते कारण त्यांना लोकांची भीती वाटत होती.

3 तेव्हा बारा परे्िषतांपैकी एकात, म्हणजे यहदूात इस्कयोर्तामध्ये सैतान
िशरला. 4 यहदूा मुख्य याजक लोक व परमेश्वराच्या भवनाचे अिधकारी
यांच्याकडे गेला आिण त्यांच्या हाती येशलूा कसे धरुन देता येईल यािवषयीची
बोलणी केली. 5 त्यांना फार आनंद झाला व त्यांनी त्यास पैसे देण्याचे मान्य
केले. 6 म्हणनू त्याने संमती दशर्िवली आिण तो येशलूा गदी र् नसेल तेव्हा धरुन
त्यांच्या हाती देण्याची संधी शोधू लागला.

. 26:17-19; 14:12-16
7 बेखमीर भाकरीचा सण, ज्या िदवशी वल्हांडणाचे कोकरु मारावयाचे तो

िदवस आला. 8 तेव्हा त्याने पेतर् व योहान यांना सांगनू पाठवले की, “जा
आिण आपणासाठी वल्हांडण सणाचे भोजन तयार करा म्हणजे आपण ते खाऊ.”
9 पेतर् व योहान येशलूा म्हणाले, “आम्ही त्याची तयारी कोठे करावी अशी
तुमची इच्छा आहे?” 10तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही नगरात पर्वेश कराल तेव्हा
पाण्याचे भांडे घेऊन जाणारा एक मनुष्य तुम्हास भेटेल. तो ज्या घरात जाईल
तेथे जा. 11आिण त्या घरमालकास सांगा, ‘गुरुजीनंी तुम्हास िवचारले आहे की,
माझ्या िशष्यांसह वल्हांडण सणाचे भोजन करता येईल ती पाहुण्यांची खोली
कोठे आहे?’ 12 तो मनुष्य तुम्हास माडीवरील सजिवलेली खोली दाखवील तेथे
तयारी करा.” 13 तेव्हा पेतर् व योहान तेथनू िनघाले. जसे येशनेू सांिगतले
तसेच सवर् घडले तेव्हा त्यांनी वल्हांडणाच्या भोजनाची तयारी केली.

. 26:20-30; 14:17-26; . 13:21-30
14 वेळ झाली तेव्हा येशू त्याच्या परे्िषतांसह भोजनास बसला. 15 तो त्यांना

म्हणाला, “मी दुःख भोगण्यापवूीर् तुमच्याबरोबर वल्हांडण सणाचे भोजन घ्यावे
अशी माझी फार इच्छा होती. 16 कारण मी तुम्हास सांगतो की, देवाच्या
राज्यात हे पिरपणूर् होईपयत मी पुन्हा हे भोजन करणार नाही.” 17 नंतर येशनेू
पेला घेऊन व उपकारस्तुती करून तो म्हणाला, “हा घ्या आिण आपसात याची
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वाटणी करा. 18 कारण मी तुम्हास सांगतो की, देवाचे राज्य येईपयत यापुढे
मी दर्ाक्षरस घेणार नाही.” 19 नंतर त्याने भाकर घेऊन व उपकारस्तुती करून
ती मोडली आिण त्यांना देऊन म्हटले, “हे माझे शरीर आहे जे तुम्हासाठी
िदले जात आहे. माझ्या आठवणीसाठी हे करा.” 20 त्याचपर्माणे त्यांचे
भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेतला आिण म्हणाला, “हा प्याला माझ्या
रक्तात नवा करार आहे, जो तुमच्यासाठी ओतला जात आहे. 21 परंतु पाहा!
माझा िवश्वासघात करणार्याचा हात माझ्याबरोबरच मेजावर आहे. 22 कारण
मनुष्याचा पुतर् ठरल्यापर्माणे जातो खरा पण ज्याच्या हातनू तो धरून िदला
जातो त्या मनुष्याची केवढी दुदर्शा होणार.” 23आिण ते आपापसात एकमेकाला
पर्श्न िवचारु लागले, “हे करणारा आपणापैकी कोण असावा?”

24 तसेच, त्यांच्यामध्ये अशासंबंधी वाद िनमार्ण झाला की, त्यांच्यामध्ये
सवार्ंत मोठा कोण आहे. 25 तेव्हा त्याने त्यांना म्हटले, “परराष्ट्रीयांचे राजे
त्यांच्यावर पर्भतू्व करतात आिण जे त्यांच्यावर अिधकार गाजवतात त्यांना
ते परोपकारी असे वाटतात. 26 परंतु तुम्ही तसे नाही. त्याऐवजी तुमच्यातील
सवात मोठा असलेल्याने सवात लहान व्हावे व जो अिधकारी आहे त्याने सेवक
व्हावे. 27 तेव्हा मोठा कोण जो मेजावर बसतो तो की जो सेवा करतो तो? जो
मेजावर बसतो तो नाही का? परंतु मी तुम्हामध्ये सेवा करणार्यासारखा आहे.
28 परंतु माझ्या परीके्षमध्ये माझ्या पाठीशी उभे रािहलेले असे तुम्हीच आहात.
29 ज्यापर्माणे माझ्या िपत्याने माझी िनयुक्ती केली तशी मी तुमची िनयुिक्त
राज्यावर करतो. 30 म्हणनू तुम्ही माझ्या राज्यात माझ्या मेजावर खावे व प्यावे
आिण आसनावर बसनू इसर्ाएलाच्या बारा वंशाचा न्याय करावा.

. 26:31-35; 14:27-31; . 13:36-38
31 िशमोना, िशमोना, ऐक! सैतानाने तुम्हास गव्हासारखे चाळावे म्हणनू

मािगतले आहे. 32परंतु िशमोना, तुझा िवश्वास ढळू नये, म्हणनू मी तुझ्यासाठी
पर्ाथर्ना केली आहे आिण तू पुन्हा माझ्याकडे वळलास म्हणजे तुझ्या भावांस
िस्थर कर.” 33 परंतु िशमोन पेतर् त्यास म्हणाला, “पर्भ,ू मी तुझ्याबरोबर
तुरंुगात जाण्यासाठी व मरण्यासाठी तयार आहे.” 34पण येशू म्हणाला, “पेतर्ा,
मी तुला सांगतो, तू मला ओळखतोस हे तीन वेळा नाकारशील तोपयत आज
कोबंडा आरवणार नाही.”

35 येशू िशष्यांना म्हणाला, “जेव्हा मी तुम्हास थैली, िपशवी व वहाणांिशवाय
पाठवले, तेव्हा तुम्हास काही कमी पडले का?” ते म्हणाले, “काहीही नाही.”
36 तो त्यांना म्हणाला, “पण आता, ज्याच्याजवळ थैली आहे त्याने ती घ्यावी
व त्याने िपशवीसुद्धा घ्यावी आिण ज्याच्याजवळ तलवार नाही त्याने आपला
झगा िवकावा आिण ती िवकत घ्यावी. 37 मी तुम्हास सांगतो, तो अपराध्यांत
गणलेला होता, असा जो शास्तर्लेख आहे तो माझ्याठायी पणूर् झाला पािहजे
कारण माझ्या िवषयीच्या गोष्टी पणूर् होत आहेत.” 38 ते म्हणाले, “पर्भ,ू पहा,
येथे दोन तलवारी आहेत.” तो त्यांना म्हणाला, “तेवढे पुरे!”
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. 26:36-46; 14:32-42; . 18:1
39 मग तो िनघनू आपल्या रीतीपर्माणे जैतनूाच्या डोंगराकडे गेला व

िशष्यही त्याच्या मागोमाग गेले. 40 तेव्हा त्यािठकाणी आल्यावर त्याने त्यांना
म्हटले, “तुम्ही परीके्षत पडू नये म्हणनू पर्ाथर्ना करा.” 41 तो त्यांच्यापासनू
दगडाच्या टप्प्याइतका दरू गेल्यानंतर त्याने गुडघे टेकले आिण अशी पर्ाथर्ना
केली, 42 “िपत्या, जर तुझी इच्छा असेल तर हा प्याला माझ्यापासनू दरू कर.
तरी माझ्या इच्छेपर्माणे नाही तर तुझ्या इच्छेपर्माणे होऊ दे.” 43 स्वगार्तनू
एक देवदतू आला व तो त्यास सामथ्यर् देत रािहला 44 दु:खाने गर्ासलेला
असतांना त्याने अिधक कळकळीने पर्ाथर्ना केली आिण त्याचा घाम रक्ताच्या
थें बासारखा जिमनीवर पडत होता. 45 आिण जेव्हा पर्ाथर्ना करून तो उठला
आिण िशष्यांकडे आला तो पाहा ते िखन्न झाल्यामुळे झोपी गेलेले त्यास
आढळले. 46 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही का झोपत आहात? उठा आिण
परीके्षत पडू नये म्हणनू पर्ाथर्ना करा.”

. 26:47-56; 14:43-52; . 18:1-11
47 तो बोलत असतांनाच लोकांचा जमाव आला व बारा िशष्यातील यहदूा

इस्कयो र्त म्हटलेला एकजण त्यांच्यापुढे चालत होता. येशचेू चंुबन घेण्यासाठी
तो त्याच्याजवळ आला. 48 परंतु येशू त्यास म्हणाला, “यहूदा, चंुबन घेऊन
मनुष्याच्या पुतर्ाचा िवश्वासघात करतोस काय?” 49 त्याच्याभोवती जे होते
ते काय होणार हे ओळखनू त्यास म्हणाले, “पर्भ,ू आम्ही तलवार चालवावी
काय?” 50 त्यांच्यापैकी एकाने महायाजकाच्या नोकरावर वार केला आिण त्याचा
उजवा कान कापला. 51 येशनेू उ र िदले, “हे पुरेसे असू द्या.” आिण त्याने
त्याच्या कानाला स्पशर् केला व त्यास बरे केले. 52 नंतर येशू मुख्य याजक लोक,
परमेश्वराच्या भवनाचे मुख्य अिधकारी आिण वडील जे त्याच्यावर चालनू आले
होते, त्यांना म्हणाला, “तुम्ही तलवारी आिण सोटे घेऊन माझ्यावर चालनू
आलात,जसा काय मी लुटारु आहे. 53मी तर तुम्हाबरोबर दररोज परमेश्वराच्या
भवनात असे आिण तुम्ही माझ्यावर हात टाकला नाही. परंतु ही तुमची वेळ
आिण अंधाराची स ा आहे.”

. 26:69-75; 14:66-72; . 18:13-18, 25-27
54 त्यांनी त्यास अटक केली व ते त्यास महायाजकाच्या घरी घेऊन गेले. पेतर्

दुरून त्यांच्यामागे चालला. 55 त्यांनी अंगणाच्या मध्यभागी िवस्तव पेटिवला
आिण त्याच्याभोवती बसले व पेतर्ही त्यांच्यात बसला. 56 तेव्हा कोणाएका
दासीने तेथे त्यास िवस्तवाच्या उजेडात बसलेले पािहले. ितने त्याच्याकडे
िनरखनू पािहले आिण ती म्हणाली, “हा मनुष्यही त्याच्याबरोबर होता.” 57 पेतर्
ते नाकारुन म्हणाला, “बाई, मी त्यास ओळखत नाही.” 58 थोड ा वेळानंतर
दुसर्या मनुष्याने त्यास पािहले आिण म्हणाला, “तू सुद्धा त्यांच्यापैकी एक
आहेस!” पण पेतर् म्हणाला, “गृहस्था, मी नाही!” 59 नंतर सुमारे एक
तास झाल्यावर आणखी एकजण ठामपणे म्हणाला, “खातर्ीने हा मनुष्यसुद्धा
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त्याच्याबरोबर होता, कारण हा गालील पर्ांताचा आहे.” 60परंतु पेतर् म्हणाला,
“गृहस्था तू काय बोलतोस ते मला कळत नाही!” तो बोलत असतांना त्याच
क्षणी कोंबडा आरवला. 61आिण पर्भनेू वळून पेतर्ाकडे पािहले तेव्हा पेतर्ाला
पर्भनेू उच्चािरलेले वाक्य आठवले, “आज कोबंडा आरवण्यापवूीर् तू तीन वेळा
मला नाकारशील,” असे सांिगतलेले त्यास आठवले. 62 मग तो बाहेर जाऊन
मोठ ा दुःखाने रडला.

63 येशवूर पहारा देणार्या लोकांनी त्याचा उपहास करायला व त्यास मारायला
सुरुवात केली. 64 त्यांनी त्याचे डोळे बांधले व त्यास पर्श्न िवचारु लागले.
ते म्हणाले, “ओळख बघ!ू तुला कोणी मारले?” 65 आिण ते त्याची िनंदा
करण्यासाठी आणखी पुष्कळ काही बोलले.

. 26:57-68; 14:61-64; . 18:12-14; .
18:13-24

66 िदवस उगवला तेव्हा वडील लोकांची म्हणजे त्यामध्ये दोन्ही पर्कारचे
लोक, मुख्य याजक लोक व िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक यांची सभा भरली आिण
ते त्यास त्यांच्या सभेत घेऊन गेले. 67 ते म्हणाले, “जर तू िखर्स्त आहेस तर
आम्हास सांग” येशू त्यांना म्हणाला, जरी “मी तुम्हास सांिगतले तरी तुम्ही
माझ्यावर िवश्वास ठेवणार नाही. 68 आिण जरी मी तुम्हास पर्श्न िवचारला
तरी तुम्ही उ र देणार नाही. 69 पण आतापासनू मनुष्याचा पुतर् सवर्समथर्
देवाच्या उजवीकडे बसलेला असेल.” 70 ते सवर् म्हणाले, तर मग तू देवाचा पुतर्
आहेस काय? त्याने त्यांना उ र िदले, “तुम्ही म्हणता की, मी आहे.” 71 मग ते
म्हणाले, “आता आपल्याला आणखी साक्षीची काय गरज आहे? आपण स्वतः
त्याच्या तोंडचे शब्द ऐकले आहेत.”

23
. 27:1, 2; 27:11-14; 15:1-5; . 18:28-38

1 मग त्यांचा सवर् समुदाय उठला व त्यांनी येशलूा िपलाताकडे नेले. 2 व
ते त्याच्यावर आरोप करू लागले. ते म्हणाले, “आम्ही या मनुष्यास लोकांची
िदशाभलू करताना पकडले. तो कैसराला कर देण्यासाठी िवरोध करतो आिण
म्हणतो की, तो स्वतः िखर्स्त, एक राजा आहे.” 3 मग िपलाताने येशलूा
िवचारले, तू यहदू्यांचा राजा आहेस काय? येशू म्हणाला, “आपण म्हणता
तसेच.” 4मग िपलात मुख्य याजकांना आिण जमावाला म्हणाला,या मनुष्यावर
दोष ठेवण्यास मला काही कारण आढळत नाही. 5पण त्यांनी आगर्ह धरला. ते
म्हणाले, “यहदूीया पर्ांतातील सवर् लोकांस तो आपल्या िशकवणीने िचथािवत
आहे, त्याने गालील पर्ांतापासनू सुरुवात केली आिण येथपयर्ंत आला आहे.”

6 िपलाताने हे ऐकले, तेव्हा त्याने िवचारले की, “हा मनुष्य गालील पर्ांताचा
आहे काय?” 7 जेव्हा त्यास समजले की, येशू हेरोदाच्या अिधकाराखाली येतो,
तेव्हा त्याने त्यास हेरोदाकडे पाठवले. तो त्या िदवसात यरूशलेम शहरामध्येच
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होता. 8 हेरोदाने येशलूा पािहले तेव्हा त्यास फार आनंद झाला, कारण त्याने
त्याजिवषयी ऐकले होते व त्यास असे वाटत होते की,तो एखादा चमत्कार करील
व आपल्याला तो बघायला िमळेल अशी आशा त्यास होती. 9 त्याने येशलूा
अनेक पर्श्न िवचारले, पण येशनेू त्यास उ र िदले नाही. 10 मुख्य याजक लोक
आिण िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक तेथे उभे राहनू त्याच्यािवरुध्द जोरदारपणे आरोप
करीत होते. 11 हेरोदाने त्याच्या िशपायांसह येशलूा अपमानास्पद वागणकू
िदली, त्याची थट्टा केली. त्यांनी त्याच्यावर एक तलम झगा घातला व त्यास
िपलाताकडे परत पाठवले. 12 त्याच िदवशी हेरोद आिण िपलात एकमेकांचे िमतर्
बनले त्यापुवी र् ते एकमेकांचे वैरी होते.

,
. 27:15-26; 15:6-15; . 18:38-19:16

13 िपलाताने मुख्य याजक लोक, पुढारी आिण लोकांस एकतर् बोलावले.
14 “हा मनुष्य लोकांस िफतवणारा म्हणनू याला तुम्ही माझ्याकडे आणले;
आिण पहा, ज्या गोष्टीचंा आरोप तुम्ही याच्यावर ठेवता त्यासंबंधी मी
तुमच्यासमक्ष चौकशी केल्यावर मला या मनुष्याकडे काहीही दोष सापडला
नाही. 15 हेरोदालाही आरोपािवषयी काहीही आधार सापडला नाही कारण त्याने
त्यास परत आमच्याकडे आणले आहे. तुम्हीही पाहू शकता की, मरणाची िशक्षा
देण्यास योग्य असे त्याने काहीही केलेले नाही. 16 म्हणनू मी याला फटके
मारून सोडून देतो.” 17 कारण त्यास त्या सणात त्यांच्याकिरता एकाला सोडावे
लागत असे.

18 पण ते सवर् एकतर् मोठ ाने ओरडले, “या मनुष्यास ठार करा! आिण
आम्हासाठी बरब्बाला सोडा!” 19 बरब्बाने शहरात खळबळ माजवली होती.
त्याने काही लोकांस ठारही केले होते, त्यामुळे त्यास तुरंुगात टाकले होते.
20 मग िपलात येशलूा सोडण्याची इच्छा धरून िफरून त्यांच्याशी बोलला.
21 पण ते ओरडतच रािहले, “त्याला वधस्तंभावर िखळा, त्यास वधस्तंभावर
िखळा!” 22 िपलात ितसर्यांदा त्यांना म्हणाला, “का? या मनुष्याने असा
कोणता गुन्हा केला आहे? मरणाची िशक्षा देण्यायोग्य असे मला याच्यािवरुद्ध
काहीही आढळले नाही. यास्तव मी याला फटक्याची िशक्षा सांगनू सोडून
देतो.” 23पण याला वधस्तंभावर िखळाच असा त्यांनी मोठ ाने ओरडून आगर्ह
चालिवला आिण त्यांच्या ओरडण्याला यश आले. 24 तेव्हा िपलाताने त्यांच्या
मागण्यापर्माणे व्हावे असे ठरवले. 25 जो मनुष्य दंगा आिण खनू यासाठी
तुरंुगात टाकला गेला होता व ज्याची त्यांनी मागणी केली होती त्यास त्याने
सोडून िदले. िपलाताने त्यांच्या इच्छेपर्माणे करण्यासाठी येशलूा त्यांच्या हाती
िदले.

. 27:32-44; 15:21-32; . 19:17-24
26 ते त्यास घेऊन जात असताना, कुरेनेकर िशमोन नावाचा कोणीएक

शेतावरून येत होता त्यांनी त्यास धरले व त्याने येशचू्या मागे चालनू वधस्तंभ
वाहावा म्हणनू तो त्याच्यावर ठेवला. 27 लोकांचा व िस्तर्यांचा मोठा समुदाय
त्याच्यामागे चालला, त्या िस्तर्या त्याच्यासाठी ऊर बडवनू शोक करीत होत्या.
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28 येशू त्यांच्याकडे वळून म्हणाला, “यरूशलेमच्या कन्यांनो, माझ्यासाठी रडू
नका, तर आपल्या स्वतःसाठी आिण आपल्या मुलांबाळांसाठी रडा. 29 कारण
असे िदवस येत आहेत, जेव्हा लोक म्हणतील, धन्य त्या िस्तर्या ज्या वांझ
आहेत आिण धन्य ती गभार्शये, ज्यांनी जन्मिदले नाहीत व धन्य ती स्तने,
ज्यांनी कधी पाजले नाही. 30 तेव्हा ‘ते पवर्तास म्हणतील, आम्हावर पडा आिण
ते टेकड ांस म्हणतील. आम्हास झाका’ 31 ओल्या झाडाला असे करतात तर
वाळलेल्यांचे काय?”

32 आिण दुसरे दोघे जण अपराधी होते त्यांनाही त्यांनी त्याच्याबरोबर िजवे
मारण्यास नेले. 33आिण जेव्हा ते गुन्हेगारांसमवेत “कवटी” म्हटलेल्या िठकाणी
आले, तेथे त्यांनी त्यास व त्या अपराध्यांस, एकाला त्याच्या उजवीकडे व
एकाला डावीकडे असे वधस्तंभावर िखळले. 34 नंतर येशू म्हणाला, “हे िपत्या,
त्यांची क्षमा कर, कारण ते काय करतात हे त्यांना समजत नाही.” त्यांनी
िचठ्ठ ा टाकून त्याचे कपडे वाटून घेतले. 35 लोक तेथे पाहत उभे होते आिण
पुढारी थट्टा करून म्हणाले, त्याने दुसर्यांना वाचवले, जर तो िखर्स्त, देवाचा
िनवडलेला असेल तर त्याने स्वतःला वाचवावे! 36 िशपायांनीही त्याची थट्टा
केली. ते त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी त्यास आंब िदली. 37आिण ते म्हणाले,
“जर तू यहदू्यांचा राजा आहेस तर स्वतःला वाचव!”

38 त्याच्यावर असे िलिहले होते “हा यहदूी लोकांचा राजा आहे.”
39 तेथे िखळलेल्या एका गुन्हेगाराने त्याची िनंदा केली. तो म्हणाला, तू

िखर्स्त नाहीस काय? स्वतःला व आम्हासही वाचव! 40पण दुसर्या गुन्हेगाराने
त्यास दटावले आिण म्हणाला, “तुला देवाचे भय नाही का? तुलाही तीच िशक्षा
झाली आहे. 41 पण आपली िशक्षा योग्य आहे कारण आपण जे केले त्याचे
योग्य फळ आपणास िमळत आहे. पण या मनुष्याने काहीही अयोग्य केले
नाही.” 42 नंतर तो म्हणाला, “येश,ू तू आपल्या राज्यात येशील तेव्हा माझी
आठवण कर.” 43 येशू त्यास म्हणाला, “मी तुला खरे सांगतो, आज तू मजबरोबर
सुखलोकात असशील.”

. 27:45-56; 15:33-41; . 19:25-30
44 त्यावेळी जवळ जवळ दुपारचे बारा वाजले होते आिण तीन वाजेपयर्ंत

सवर् पर्देशावर अंधार पडला. त्यादरम्यान सयूर् पर्काशला नाही. 45 आिण
परमेश्वराच्या भवनातील पडदा मधोमध फाटला आिण त्याचे दोन भाग झाले.
46 येशू मोठ ा आवाजात ओरडला, “िपत्या, मी आपला आत्मा तुझ्या हाती
सोपवनू देतो.” असे बोलनू त्याने पर्ाण सोडून िदला. 47 जेव्हा रोमी
शताधीपतीने काय घडले ते पािहले तेव्हा त्याने देवाचे गौरव केले आिण
म्हणाला, “खरोखर हा नीितमान मनुष्य होता.” 48 हे दृष्य पाहण्यासाठी
जमलेल्या लोकांनी घडलेल्या गोष्टी पािहल्या, तेव्हा ते छाती बडवीत परत
गेले. 49 परंतु त्याच्या ओळखीचे सवर्जण हे पाहण्यासाठी दरू उभे रािहले.
त्यामध्ये गालील पर्ांताहनू त्याच्यामागे आलेल्या िस्तर्याही होत्या.

. 27:57-61; 15:42-47; . 19:38-42
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50 तेथे योसेफ नावाचा एक मनुष्य होता. तो यहदूी सभेचा सभासद व
चांगला आिण नीितमान मनुष्य होता. 51 त्याने त्याच्या कामाला व िवचारला
संमती िदली नव्हती. तो यहदूीया पर्ांतातील अिरमथाई नगराचा होता. तो
देवाच्या राज्याची वाट पाहत होता. 52 हा मनुष्य िपलाताकडे गेला आिण
त्याने येशचेू शरीर मािगतले. 53 ते त्याने वधस्तंभावरुन खाली काढले आिण
तागाच्या वस्तर्ात गंुडाळले. नंतर ते खडकात खोदलेल्या कबरेत ठेवले. ही
कबर अशी होती की, िजच्यात तोपयर्ंत कोणालाही ठेवले नव्हते. 54तो तयारीचा
िदवस होता आिण शब्बाथ सुरु होणार होता. 55 गालील पर्ांताहनू येशबूरोबर
आलेल्या िस्तर्या योसेफाच्या मागे गेल्या. त्यांनी ती कबर व ितच्यामध्ये ते
शरीर कसे ठेवले ते पािहले. 56 नंतर त्या घरी गेल्या व त्यांनी सुगंधी मसाले
आिण लेप तयार केला. शब्बाथ िदवशी त्यांनी आजे्ञपर्माणे िवसावा घेतला.

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

1 आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी त्या िस्तर्या अगदी पहाटेस कबरेकडे
आल्या आिण त्यांनी स्वतः तयार केलेले सुगंधी मसाले आणले. 2 त्यांना
धोंड कबरेवरुन लोटलेला आढळला. 3 त्या आत गेल्या, परंतु त्यांना पर्भू
येशचेू शरीर सापडले नाही. 4 यामुळे त्या अवाक झाल्या असतानाच, अचानक
लखलखीत कपडे घातलेले दोन पुरूष त्यांच्या बाजलूा उभे रािहले. 5 तेव्हा
अितशय भयभीत होऊन त्यांनी आपले चेहरे जिमनीकडे केली असता ते त्यांना
म्हणाले, जो िजवंत आहे त्याचा शोध तुम्ही मरण पावलेल्यांमध्ये का करता?
6 तो येथे नाही; तो उठला आहे! तो गालील पर्ांतात असताना त्याने तुम्हास
काय सांिगतले याची आठवण करा. 7 ते असे की, “मनुष्याच्या पुतर्ाला धरुन
पापी लोकांच्या हाती द्यावे, त्यास वधस्तंभावर िखळावे आिण ितसर्या िदवशी
त्याने उठावे.” 8 नंतर िस्तर्यांना येशचू्या शब्दाची आठवण झाली. 9 त्या
कबरेपासनू परतल्या आिण त्यांनी या सवर् गोष्टीचें वतर्मान अकरा परे्िषतांना व
इतर सवार्नंा सांिगतले. 10 त्या िस्तर्या मग्दालीया नगराची मरीया, योहान्ना
आिण याकोबाची आई मरीया या होत्या. त्या आिण इतर िस्तर्यांसुद्धा ज्या
त्यांच्याबरोबर होत्या, परे्िषतांना या गोष्टी सांगत होत्या. 11 पण परे्िषतांना
त्यांचे सांगणे मखूर्पणाचे वाटले आिण त्यांनी त्यांच्यावर िवश्वास ठेवला नाही.
12 पण पेतर् उठला आिण कबरेकडे पळाला. त्याने खाली वाकून पािहले पण
त्यास तागाच्या गंुडाळण्याच्या वस्तर्ािशवाय काही आढळले नाही. जे घडले
त्यािवषयी तो स्वतःशीच आश्चयर् करीत दरू गेला.

16:12, 13
13 त्याच िदवशी त्याच्यातील दोघे िशष्य यरूशलेम शहरापासनू सुमारे अकरा

िकलोमीटर अंतरावर असलेल्या अम्माऊस नावाच्या गावाला चालले होते.
14 ते एकमेकांशी या घडलेल्या सवर् गोष्टीिवषयी बोलत होते. 15 ते बोलत
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असताना आिण या गोष्टीचंी चचार् करीत असताना येशू स्वतः आला आिण
त्यांच्याबरोबर चालू लागला. 16 पण त्यांचे डोळे त्यास ओळखण्यापासनू
बंद करण्यात आले होते. 17 येशू त्यांना म्हणाला, “चालत असताना तुम्ही
एकमेकांबरोबर बोलत आहात त्या गोष्टी कोणत्या आहेत?” चालता चालता ते
थांबले. ते अितशय दुःखी िदसले. 18 त्यांच्यातील एकजण ज्याचे नाव क्लयपा
होते, तो त्यास म्हणाला, “या िदवसांमध्ये घडलेल्या गोष्टी माहीत नसलेले
असे यरूशलेम शहरात राहणारे तुम्ही एकटेच आहात काय?” 19 येशू त्यांना
म्हणाला, “तुमच्या मते कोणत्या गोष्टी?” ते त्यास म्हणाले, “नासरेथकर
येशिूवषयीच्या सवर् गोष्टी. हाच तो मनुष्य जो आपल्या कृत्यांनी आिण शब्दांनी
देवासमोर आिण मनुष्यांसमोर एक महान संदेष्टा झाला. 20 आिण आम्ही चचार्
करीत होतो की, कसे आमच्या मुख्य याजकांनी आिण अिधकार्यांनी त्यास
मरणदंड भोगण्यासाठी स्वाधीन केले आिण त्यांनी त्यास वधस्तंभी िखळले.
21 आम्ही अशी आशा केली होती की, तोच एक आहे जो इसर्ाएलाची मुक्तता
करील आिण या सगळ्यािशवाय हे सवर् घडून गेलेल्या गोष्टीला आज तीन
िदवस झालेत. 22 आिण आमच्या पिरवारातील काही िस्तर्यांनी आम्हास
आश्चयर्चिकत केले आहे. आज अगदी पहाटे त्या कबरेकडे गेल्या, 23 परंतु
त्यांना त्याचे शरीर सापडले नाही. त्यांनी येऊन आम्हास सांिगतले की, त्यांना
देवदतूांचे दशर्न झाले आिण देवदतूांनी सांिगतले की, तो िजवंत आहे. 24 तेव्हा
आमच्यातील काही कबरेकडे गेले आिण िस्तर्यांनी जसे सांिगतले होते, तसेच
त्यांना आढळले, पण त्यांनी त्यास पािहले नाही.” 25 मग येशू त्यांना म्हणाला,
“संदेष्ट ांनी सांिगतलेल्या सवर् गोष्टीवंर िवश्वास ठेवण्यास तुम्ही अित मखूर्
आिण मंद आहात. 26 िखर्स्तासाठी या सवर् गोष्टी सहन करणे आिण त्याच्या
गौरवात जाणे आवश्यक नव्हते काय?” 27 आिण म्हणनू त्याने मोशेपासनू
सुरुवात करून आिण सवर् संदेष्टयापयर्ंत सांगनू, शास्तर्लेखात त्याच्यािवषयी
काय िलिहले आहे ते सवर् त्याने त्यांना स्पष्ट करून सांिगतले. 28ज्या खेड ाकडे
ते जात होते, त्याच्याजवळ ते आले आिण येशनेू असा बहाणा केला की,
जणू काय तो पुढे जाणार आहे. 29 परंतु जास्त आगर्ह करून ते म्हणाले,
“आमच्याबरोबर राहा कारण संध्याकाळ झालीच आहे आिण िदवसही मावळला
आहे.” मग तो त्यांच्याबरोबर रहावयास आत गेला. 30 जेव्हा तो त्यांच्याबरोबर
जेवायला मेजासभोवती बसला, त्याने भाकर घेतली आिण उपकार मानले.
नंतर त्याने ती मोडली व ती त्यांना तो देऊ लागला. 31 तेव्हा त्यांचे डोळे
उघडले आिण त्यांनी त्यास ओळखले. पण तो त्यांच्यातनू अदृश्य झाला.
32 मग ते एकमेकांना म्हणू लागले, “तो वाटेवर आपणाशी बोलत असताना व
शास्तर्लेखाचा उलगडा करीत होता तेव्हा आपल्या अंतःकरणाला आतल्या
आत उकळी येत नव्हती काय?” 33 मग ते लगेच उठले व यरूशलेम शहरास
परत गेले. तेव्हा त्यांना अकरा परे्िषत व त्यांच्याबरोबर असलेले इतर एकतर्
जमलेले आढळले. 34 परे्िषत आिण इतरजण म्हणाले, “खरोखर पर्भू उठला
आहे! आिण िशमोनाला िदसला आहे.” 35 नंतर त्या दोन िशष्यांनी वाटेत काय
घडले ते त्यांना सांिगतले आिण तो भाकर मोडत असताना त्यांनी त्यास कसे
ओळखले ते सांिगतले.
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. 20:19-23; . 1:3-5; 1 . 15:5
36 ते या गोष्टी त्यांना सांगत असतानाच येशू त्यांच्यामध्ये उभा रािहला

आिण त्यास म्हणाला, “तुम्हास शांती असो.” 37 ते दचकले आिण भयभीत
झाले. त्यांना असे वाटले की, ते भतू पाहत आहेत. 38 तो त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही असे अस्वस्थ का झालात? तुमच्या मनात शंका का िनमार्ण झाल्या?
39 माझे हात व पाय पाहा तुम्हास मी िदसतो तोच मी आहे. मला स्पशर् करा
आिण पाहा की, मला आहे तसे हाडमांस भतूाला नसते.” 40 असे बोलनू
त्याने त्यास आपले हातपाय दाखवले. तरीही त्यांच्या आनंदामुळे त्यांना ते खरे
वाटेना. 41 तरी आनंदामुळे िवश्वास न धरता आश्चयर्चिकत झाले तेव्हा येशू
त्यांना म्हणाला, “येथे तुमच्याजवळ खाण्यासाठी काय आहे?” 42 मग त्यांनी
त्यास भाजलेला माशाचा तुकडा िदला. 43 त्याने तो घेतला व त्यांच्यासमोर
खाल्ला.

44 तो त्यांना म्हणाला, “याच त्या गोष्टी ज्या मी तुम्हाबरोबर असताना
सांिगतल्या होत्या की, मोशेचे िनयमशास्तर्, संदेष्टे आिण स्तोतरे् यामध्ये
माझ्यािवषयी जे सांिगतले आहे ते सवर् पणूर् झालेच पािहजे.” 45 नंतर
शास्तर्लेख समजण्यासाठी त्याने त्यांची मने उघडली. 46 मग तो त्यांना
म्हणाला, “पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, िखर्स्ताने दुःख भोगावे
आिण मरण पावलेल्यातनू ितसर्या िदवशी उठावे, 47 आिण यरूशलेम
शहरापासनू आरंभ करून सवर् राष्ट्रास त्याच्या नावाने पश्चा ाप व पापांची
क्षमा घोिषत करण्यात यावी. 48 या गोष्टीचें तुम्ही साक्षी आहात. 49 पाहा,
माझ्या िपत्याने देऊ केलेली देणगी मी तुमच्याकडे पाठवतो; तुम्ही स्वगीर्य
सामथ्यार्ने युक्त व्हाल तोपयत या शहरात राहा.”

16:19, 20; . 1:9
50 नंतर तो त्यांना बाहेर दरूवर बेथानीपयर्ंत घेऊन गेला आिण त्याने हात वर

करून आशीवार्द िदला. 51 तो आशीवार्द देत असतानाच तोपयर्ंत आकाशात
घेतला गेला. 52 नंतर त्यांनी त्याची उपासना केली व ते मोठ ा आनंदाने
यरूशलेम शहरास परतले. 53 आिण ते परमेश्वराच्या भवनात देवाचा धन्यवाद
सतत करत रािहले.
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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 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
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. 1:1-2:3
1 पर्ारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता आिण शब्द देव होता. 2 तोच

पर्ारंभी देवासह होता. 3 सवर्काही त्याच्याद्वारे झाले आिण जे काही झाले ते
त्याने केल्यावांचनू झाले नाही. 4 त्याच्यामध्ये जीवन होते; आिण ते जीवन
मनुष्यमातर्ाचा पर्काश होते. 5तो 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.

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. 17 कारण
ि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
19 आिण 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 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,
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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.” 28 यादनेच्या 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! 30ज्याच्यािवषयी 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 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. 40योहानाचे 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 काय?”
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िफलीप्पाने त्यास म्हणाला, “येऊन पाहा.” 47 नथनेल आपल्याकडे येत आहे
हे येशनेू बिघतले व तो म्हणाला, “पाहा, हा खरा इसर्ाएली आहे, याच्यात
कपट नाही.” 48 नथनेल त्यास म्हणाला, “आपणांला माझी ओळख कोठली?”
येशनेू त्यास उ र िदले, “तुला िफल्लीपाने बोलावले त्यापुवीर् 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.” 51 आणखी 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? 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.

13 मग 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
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िवकणार् यांना म्हटले, “ह्यांना येथनू काढा, माझ्या स्वगीर्य ि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 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 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? 11मी 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
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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 उचं केला
होता तसे मनुष्याच्या पुतर्ालाही उचं 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; 20 कारण 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, 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. 28 मी
ि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. 33 ज्याने 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
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िवश्वास ठेवतो त्यास सावर्कािलक जीवन पर्ाप्त झाले आहे; परंतु जो पुतर्ाचे
ऐकत 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. 5मग 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 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;’ 18कारण 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. 20 आमच्या 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 डोगंरावर िकव्हा यरूशलेम शहरात
िपत्याची उपासना करणार नाही, 22 तुम्ही ज्याला ओळखीत नाही अशाची
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उपासना करता; आम्हास ठाऊक आहे अशाची उपासना आम्ही करतो, कारण
यहूद्यांतनूच तारण आहे. 23 तरी खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने स्वगीर्य
ि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.”

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.
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. 44कारण
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.
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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. 51 आिण 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 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
म्हणले तो मनुष्य कोण आहे?” 13 पण तो कोण होता हे त्या बर्या झालेल्या
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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 पवूीर्पेक्षा 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 स्वगीर्य िपता आजपयत 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 याहून 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. 23 यासाठी की जसा
िपत्याचा सन्मान करतात तसा पुतर्ाचाही सन्मान सवानी करावा. जो पुतर्ाचा
सन्मान करत नाही तो, ज्याने मला पाठवले, त्या िपत्याचा सन्मान करत नाही.
24मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, जो माझे वचन ऐकतो आिण ज्याने मला पाठवले
त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो त्यास सावर्कािलक जीवन पर्ाप्त झाले आहे आिण
त्याच्यावर न्यायाचा पर्संग येणार नाही; तो मरणातनू जीवनात पार गेला आहे.

25 मी 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. 26 कारण िपत्याच्या ठायी जसे स्वतःचे जीवन आहे तसे
पुतर्ाच्या ठायीही स्वतःचे जीवन असावे असे त्याने त्यास िदले. 27 आिण
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
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करीत नाही, तथािप तुम्हास तारण पर्ाप्त व्हावे म्हणनू मी हे सांगतो. 35 तो
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 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
स्वगीर्य ि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. 3 येशू डोंगरावर जाऊन तेथे आपल्या िशष्यांबरोबर
बसला. 4आता 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
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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; 17आिण एका
तारवात बसनू सरोवराच्या दुसर्  या बाजसू कफणर्हमूकडे जाऊ लागले. इतक्यात
अंधार झाला होता आिण येशू त्यांच्याकडे आला नव्हता. 18 आिण मोठा वारा
सुटून सरोवर खवळू लागले होते. 19मग 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.

25 आिण 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 करता? 31आमच्या पवूर्जांनी
अरण्यात मान्ना खाल्ला; पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, ‘त्याने त्यास
स्वगार्तनू भाकर खाण्यास िदली.’ 32 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास
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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. 36 परंतु 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.
38 कारण 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 पाहून 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 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.
48मीच 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. 51 स्वगार्तनू 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?” 53 यावरुन 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. 55कारण माझा देह खरे खाद्य आहे आिण माझे
रक्त खरे पेय आहे. 56 जो माझा देह खातो आिण माझे रक्त िपतो तो माझ्यात
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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.”
59कफणर्हमूात िशक्षण 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? 63 आत्मा जीवन देणारा आहे, देहापासनू काही लाभ घडवीत नाही. मी
तुमच्याशी बोललो ती वचने आत्मा आिण जीवन अशी आहेत. 64तरी ि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 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. 4जो कोणी पर्िसद्ध होऊ पाहतो तो गुप्तपणे
काही करत नाही. तू या गोष्टी करीत असशील तर स्वतः जगाला पर्कट हो.”
5कारण 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.
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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?” 12 आिण 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 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. 19 मोशेने 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. 23मोशेचे ि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 तोडं पाहून 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 ि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
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कानावर गेले आिण मुख्य याजक लोक व परूश्यांनी त्यास धरण्यास कामदार
पाठवले. 33यावरुन 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.” 35यामुळे 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.” 39 ज्यांनी 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?” 43 यावरुन त्याच्यामुळे लोकात फूट झाली.
44 त्यांच्यातील िकत्येकजण त्यास धरायला पाहत होते, तरी कोणी त्याच्यावर
हात टाकले नाहीत.

45 मग 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.” 50पवूी र्त्याच्याकडे 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



8:3 178 योहान 8:24

ि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. पण येशू खाली आणनू आपल्या बोटाने जिमनीवर िलहू लागला.
7आिण 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?” 11 ती 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. 16आिण
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 िपत्यालाही ओळखत नाही. तुम्ही मला
ओळखले असते तर माझ्या िपत्यालाही ओळखले असते.” 20तो 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.” 23 तो 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
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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
उचं 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 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. 38मी
ि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 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
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ठरवतो? मी खरे सांगत असता तुम्ही माझ्यावर का िवश्वास ठेवत नाही?
47 देवापासनू असणारा देवाची वचने ऐकतो. तुम्ही देवापासनू नाही म्हणनू तुम्ही
ऐकत नाही.”

48यहदू्यांनी 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
स्वगीर्य िपता आहे, तो आमचा देव आहे असे तुम्ही त्याच्यािवषयी म्हणता.
55 तरी 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.”
57यहदूी त्यास म्हणाले, “तुम्हास अजनू पन्नास वष झाली नाहीत आिण तुम्ही
अबर्ाहामाला पािहले आहे काय?” 58 येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास खरे
खरे सांगतो, अबर्ाहामाचा जन्म झाला त्यापुवीर् 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. 4ज्याने मला पाठवले त्याची कामे िदवस आहे तोपयत आपल्याला केली
पािहजेत. रातर् येणार आहे. ितच्यात कोणालाही काम करता येणार नाही. 5मी
जगात आहे तोपयत मी जगाचा पर्काश आहे.” 6 असे बोलनू तो जिमनीवर
थंुकला व थंुकीने त्याने िचखल केला, तो िचखल त्याच्या डोळ्यांस लावला.
7आिण त्यास म्हटले, “जा, िशलोहाच्या तळ्यात ध.ू” (याचा अथर् पाठवलेला)
म्हणनू त्याने जाऊन धुतले आिण तो डोळस होऊन पाहू लागला. 8 म्हणनू
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त्याचे शेजारी व ज्यांनी त्यास भीक मागताना पवूी र् पािहले होते ते म्हणाले, “तो
जो बसनू भीक मागत असे तो हाच ना?” 9 कोणी 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 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. 21तरी 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. 23 यामुळे त्याच्या आई-वडीलानी म्हटले, “तो वयात
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
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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
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 मेंढवाड ांत दरवाजातनू न जातां

दुसरीकडून चढून जातो, तो चोर आिण लुटारू आहे. 2 जो दरवाजाने आत
जातो तो मेंढपाळ आहे. 3 त्याच्यासाठी द्वारपाल दरवाजा उघडतो आिण मेंढरे
त्याची वाणी ऐकतात. तो आपल्या मेंढरांना ज्याच्या त्याच्या नावाने हाक
मारतो आिण त्यांना बाहेर नेतो; 4आिण आपली सवर् मेंढरे बाहेर काढल्यावर तो
त्यांच्यापुढे चालतो आिण मेंढरे त्याच्यामागे चालतात; कारण ती त्याचा वाणी
ओळखतात. 5ती 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
मेंढरांचे द्वार आहे. 8 जे माझ्या पवूीर् आले ते सवर् चोर आिण लुटारू आहेत,
त्याचे मेंढरांनी ऐकले नाही.

9 मी द्वार आहे; माझ्याद्वारे कोणी आत जाईल तर त्याचे तारण होईल; तो
आत येईल आिण बाहेर जाईल आिण त्यास 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. 11मी उ म मेंढपाळ आहे; उ म
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मेंढपाळ मेंढरांकिरता आपला जीव देतो. 12 जो मेंढपाळ नाही तर मोलकरीच
आहे आिण ज्याची स्वतःची मेंढरे नाहीत, तो लांडग्याला येत असलेले पाहून
मेंढरे सोडून पळून जातो; आिण लांडगा त्यांच्यावर झडप घालनू धरतो त्यांची
दाणादाण करतो. 13 मोलकरी पळून जातो कारण तो मोलकरीच आहे आिण
त्यास मेंढरांची काळजी नाही. 14-15 मी उ म मेंढपाळ 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 मेंढरांसाठी
आपला जीव देतो. 16या मेंढवाड ातली नाहीत अशी माझी दुसरी मेंढरे आहेत;
तीही मला आणली पािहजेत आिण ती माझी वाणी ऐकतील. मग एक कळप
आिण एक मेंढपाळ असे होईल. 17 मी आपला जीव परत घेण्याकिरता देतो
म्हणनू िपता माझ्यावर पर्ीती करतो. 18 कोणी 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.
23 आिण 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 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 मेंढरांपैकी नाही. 27 माझी मेंढरे 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 सवाहून 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 स्वगीर्य िपत्याकडची पुष्कळ चांगली कामे तुम्हास
दाखवली आहेत. त्या कामांतील कोणत्या कामाकरता तुम्ही मला दगडमार
करता?” 33 यहदूी 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? 35 ज्यांना 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
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देवाचा पुतर् आहे असे म्हटल्यावरून तुम्ही ‘दुभार्षण करता’ असे तुम्ही मला
म्हणता काय? 37 मी 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 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. 3 म्हणनू 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 यहूदीया 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
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.
14मग येशनेू उघडपणे सांिगतले, “लाजर मरण पावला आहे. 15आिण मी ितथे
नव्हतो म्हणनू तुमच्यासाठी मला आनंद वाटतो, कारण माझी अशी इच्छा आहे
की, तुम्ही िवश्वास ठेवावा. तरी आपण त्याच्याकडे जाऊ या.” 16मग 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
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ि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 िहला एकीकडे
बोलवनू म्हटले, “गुरूजी आले आहेत आिण ते तुला बोलावत आहे.” 29मिरयेने
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. 36 यावरुन यहदूी लोक म्हणाले,
“पाहा, याची त्याच्यावर िकतीतरी पर्ीती होती!” 37परंतु 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, “धोडं 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. 42मला 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 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
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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.

47मग 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.

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
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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. 7 यावरुन
येशनेू म्हटले, “ितच्या वाटेस जाऊ नका. मला पुरण्याच्या िदवसासाठी ितने
हे राखनू ठेवले आहे. 8 कारण गरीब नेहमी तुमच्याजवळ आहेत, पण मी नेहमी
तुमच्याजवळ आहे असे नाही.”

9तो 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. 19मग 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 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. 24मी 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.
26 जर 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.
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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. 32आिण मला जर
पृथ्वीपासनू उचं केले तर मी सवाना माझ्याकडे आकषूर्न घेईन.” 33तो 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 उचं केले पािहजे” असे आपण कसे म्हणता?
हा मनुष्याचा पुतर् आहे तरी कोण? 35 यावरुन येशू त्यांना म्हणाला, “आणखी
थोडा वेळ तुमच्याबरोबर पर्काश आहे; तुम्हास पर्काश आहे तोपयत 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 तोपयत 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.”

41यशयाने 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. 43कारण 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. 45 आिण
जो मला पाहतो तो ज्याने मला पाठवले त्यास पाहतो. 46 जो कोणी माझ्यावर
िवश्वास ठेवतो त्याने अंधकारात राहू नये म्हणनू मी जगात पर्काश असा आलो
आहे. 47 कोणी जर माझी वचने ऐकतो पण ती पाळीत नाही, त्याचा न्याय मी
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करीत नाही; कारण मी जगाचा न्याय करण्यासाठी नव्हे, तर मी जगाचे तारण
करायला आलो आहे. 48जो माझा अवमान करतो आिण माझी वचने स्वीकारीत
नाही त्याचा न्याय करणारे कोणी आहे. जे वचन मी सांिगतले, तेच शेवटल्या
िदवशी, त्याचा न्याय करील. 49कारण 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. 6मग 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 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 सवागी शुद्ध आहे; तुम्ही शुद्ध आहा, पण सगळे
जण नाही.” 11 कारण आपणाला िवश्वासघाताने शतर्ूच्या हाती कोण धरून
देणार आहे हे त्यास ठाऊक होते, म्हणनू तो म्हणाला, “तुम्ही सगळे जण शुद्ध
नाही.”

12 मग 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. 14मग 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. 17या गोष्टी तुम्हास समजतात तर त्यापर्माणे वागल्याने तर तुम्ही धन्य
आहात. 18 मी तुमच्यातील सवािवषयी बोलत नाही. मी ज्यांना िनवडले आहे
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त्यांना मी ओळखतो. तरी, ‘ज्याने माझी भाकर खाल्ली त्यानेच माझ्यािवरुद्ध
आपली टाच उचलली,’ हा शास्तर्लेख पणूर् झाला पािहजे. 19 आतापासनू 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 साक्ष देऊन
म्हणाला, “मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, तुमच्यांतला एकजण मला िवश्वासघात
करून शत्रूच्या 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 यहूदी 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 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
सांगतो,ं तू मला तीनदा नाकारशील तोपयत कोबंडा आरवणार नाही.”

14
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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 3आिण, 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 “ि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.

12 मी 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 तोच माझ्यावर पर्ीती करणारा आहे; आिण जो
माझ्यावर पर्ीती करतो त्याच्यावर माझा िपता पर्ीती करील; मीही त्याच्यावर
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पर्ीती करीन व स्वतः त्यास पर्कट होईन.” 22 यहदूा (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 राहू. 24जो
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.
26 तरी 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.”

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. 5मीच 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. 9 जशी िपत्याने माझ्यावर
पर्ीती केली तशीच मीही तुम्हावर पर्ीती केली आहे; तसेच तुम्हीही माझ्या
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पर्ीतीत रहा. 10 जसा मी माझ्या िपत्याच्या आज्ञा पाळून त्याच्या पर्ीतीत
राहतो, तसेच तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर तुम्ही माझ्या पर्ीतीत रहाल.
11 माझा 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 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 करण्याच्यापवूीर् 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. 21पण 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 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
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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. 9 पापािवषयी; कारण
ते माझ्यावर िवश्वास ठेवत नाहीत. 10 नीितमत्त्वािवषयी; कारण मी माझ्या
िपत्याकडे जातो आिण पुढे तुम्हास मी िदसणार नाही. 11 आिण न्यायािवषयी;
कारण या जगाच्या शासकाचा न्याय झाला आहे.

12मला तुम्हास अजनू पुष्कळ गोष्टी सांगावयाच्या आहेत पण तुम्ही आताच
त्या सहन करू शकणार नाही. 13पण 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 स्वगीर्य ि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? 20मी
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 आिण तुमच्यापासनू तुमचा आनंद कोणीही िहरावनू
घेणार नाही. 23 आिण 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.
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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.”

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 सवाना 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. 8कारण 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
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पिवतर् िपत्या, तू मला िदलेल्या तुझ्या नावात त्यांना राख यासाठी की, जसे
आपण एक आहोत तसे त्यांनीही एक व्हावे. 12जोपयत मी त्यांच्याबरोबर होतो
तोपयत तू मला ि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. 13 पण आता मी तुझ्याकडे येत आहे
आिण माझा आनंद त्यांच्याठायी पिरपणूर् व्हावा म्हणनू मी जगात या गोष्टी
बोलतो. 14मी 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. 19आिण 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 सवानी 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. 22तू 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 त्यापुवीर् तू
माझ्यावर पर्ीती केली. 25 हे न्यायसंपन्न िपत्या, जगाने तुला ओळखले नाही,
मी तुला ओळखले आहे आिण तू मला पाठवले असे त्यांनी ओळखले आहे. 26मी
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
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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. 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
यहूदी 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?” 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.”
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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. 29यास्तव ि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, “माझे राज्य या जगाचे
नाही. माझे राज्य या जगाचे असते तर यहूद्यांच्या 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. 39 पण 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
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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, 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
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.”

23मग िशपायांनी येशलूा वधस्तंभावर िखळल्यावर त्याचे कपडे घेतले आिण
पर्त्येक िशपायाला एक वाटा असे चार वाटे केले; आिण झगाही घेतला.
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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 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.

31 तो 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. 35 आिण
ज्याने हे पािहले त्याने साक्ष िदली आहे त्याची साक्ष खरी आहे व आपण खरे
बोलतो हे त्यास ठाऊक आहे यासाठी की, तुम्हीही िवश्वास ठेवावा. 36 कारण,
“त्याचे एकही हाड मोडणार नाही,” हा शास्तर्लेख पणूर् व्हावा म्हणनू या गोष्टी
झाल्या. 37 आिण 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 आला. 40मग
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. 42 तो यहदू्यांचा तयारीचा
िदवस असल्यामुळे व ती कबर जवळ असल्यामुळे, त्यांनी येशलूा तेथे ठेवले.
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. 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, हा शास्तर्लेख त्यांना अजनू
कळला नव्हता. 10 मग ते िशष्य पुन्हा आपल्या घरी गेले.

11पण इकडे मरीया बाहेर कबरेजवळ रडत उभी रािहली होती आिण ती रडता
रडता ितने ओणवनू कबरेत पािहले; 12 आिण जेथे येशचेू शरीर आधी ठेवलेले
होते तेथे ते शुभर् वस्तरे् पिरधान केलेले दोन देवदतू एक डोक्याकडील बाजसू
आिण एक पायांकडील बाजसू बसलेले िदसले. 13आिण 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 म्हणाला, “तुम्हास शांती असो.” 20 आिण
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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.” 22एवढे 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 िलिहली आहेत की, येशू हा
देवाचा पुतर् िखर्स्त आहे, असा तुम्ही िवश्वास ठेवावा आिण तुम्ही िवश्वास
ठेवल्याने तुम्हास त्याच्या नावात जीवन िमळावे.

21
1आिण 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.” 6आिण
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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.

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 मेंढरे 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 मेंढरे 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 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 येईपयत त्याने रहावे अशी जर माझी इच्छा
असेल तर त्याचे तुला काय? तू माझ्यामागे ये.” 23 तेव्हा बांधवांत हे बोलणे
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पसरले की, तो िशष्य मरणार नाही. पण येशू त्यास म्हणाला नव्हता की, तो
मरणार नाही, पण “मी येईपयत 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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वैद्य, लकू, या पुस्तकाचा लेखक आहे. लकू परे्िषतांमधल्या अनेक
घटनांिवषयी साक्षीदार होता कारण त्याच्या बर्याच भागांमध्ये ‘आपण’
वापरल्याची पुष्टी केली आहे (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16).
पारंपािरकिरत्या त्याला अन्य जातीय म्हणनू पािहले गेले आहे, तो पर्ामुख्याने
सुवाितर्क होता.

साधारण इ.स. 60 - 63.
िलिखत स्वरूपाचे महत्त्वाचे स्थळ यरूशलेम, शोमरोन, िलडा, याप्पा,

अंत्युिखया, इकॉिनअम, िलस्तर्,डबी र्, िफिलप्पै, थेस्सलनीका, बीिरया,अथेन्स,
किरंथ, इिफस, कॅसरेआ, माल्टा, रोम असू शकते.

लकूने िथयािफलास िलिहले (परे्िषत 1:1). दुदवाने, िथयािफल कोण होता
याबद्दल फारसे मािहती नाही. काही संभाव्य शक्यता आहेत की तो लकूचा
आशर्यदाता होता, िकंवा िथयोिफलसला (याचा अथर् “परमेश्वराचा परे्मी”)
सवर् िखर्स्ती लोकांना संदिभर्त म्हणनू सवर्तर् वापरले जात आहे.

परे्िषतांचा हेतू मंडळीचा जन्म (उदय) आिण वाढीची कथा सांगण्यासाठी
आहे, हा संदेश बािप्तस्मा देणारा योहान, येशू आिण त्याच्या बारा परे्िषतांनी
शुभवतर्मानांमध्ये सुरू केला. हे आम्हाला पें टेकॉस्टच्या िदवशी येणार्या
पिवतर् आत्म्यापासनू ते येणार्या िखर्स्तीपणाचे िवस्तृत पर्साराची नोंद
आम्हाला देते.

सुवातचा पर्सार
रूपरेषा
1. पिवतर् आत्म्याचे अिभवचन — 1:1-26
2. पिवतर् आत्म्याचे पर्कटीकरण — 2:1-4
3. पिवतर् आत्म्याद्वारे परे्िषतांकडून यरूशलेमे मधील सेवाकाय व

लोकांकडून सभेचा सताव — 2:5-8:3
4. पिवतर् आत्म्याद्वारे परे्िषतांकडून यहिूदया आिण शोमरोन मधील

सेवाकाय — 8:4-12:25
5. पिवतर् आत्म्याद्वारे परे्िषतांकडून जगाच्या शेवटापयर्ंत केलेली सेवाकाय

— 13:1-28:31

1 हे िथयिफला, येशनेू जे िशकवले आिण केले, व ज्या िवषयी मी पिहल्या
गरं्थात नमुद केले, 2 त्या िदवसापयर्ंत जेव्हा तो वर घेतला गेला. या आज्ञा
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त्याने पिवतर् आत्म्याच्या द्वारे त्याच्या िनवडलेल्या परे्िषतांना िदल्या. 3 मरण
सोसल्यानंतरही येशनेू त्यांना पुष्कळ पर्माणांनी आपण िजवंत आहोत. हे
दाखवनू चाळीस िदवसपयर्ंत तो त्यांना दशर्न देत असे, व देवाच्या राज्याच्या
गोष्टी सांगत असे. 4 नंतर तो त्यांच्याशी एकतर् असता त्याने त्यांना आज्ञा
केली की, “यरूशलेम शहर सोडून जाऊ नका तर िपत्याने देऊ केलेल्या, ज्या
देणगी िवषयी, तुम्ही माझ्याकडून ऐकले आहे त्याची वाट पाहा. 5 कारण
योहानाने पाण्याने तुमचा बािप्तस्मा केला खरा; थोडया िदवसानी तुमचा
बािप्तस्मा पिवतर् आत्म्याने होईल.”

16:19, 20; 24:50-53
6 मग सवर्जण एकतर् जमले असताना िशष्यांनी येशलूा िवचारले, “पर्भजूी,

याच काळात आपण इसर्ाएलाचे राज्य पुन्हा स्थािपत करणार काय?” 7 तो
त्यांना म्हणाला, “िपत्याने स्वतःच्या अिधकारात काळ व समय ठेवले आहेत
ते जाणणे तुम्हाकडे नाही. 8 परंतु पिवतर् आत्मा तुम्हांवर येईल, तेव्हा
तुम्ही सामथ्यर् पर्ाप्त कराल, आिण यरूशलेम शहरात सवर् यहूदीया आिण
शोमरोन पर्ांतात, व पृथ्वीच्या शेवटापयत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल.” 9 असे
सांिगतल्यावर त्यांच्या डोळ्यासमोर तो वर घेतला गेला, आिण मेघांनी त्यास
दृष्टीआड केले. 10 नंतर तो जात असता ते आकाशाकडे िनरखनू पाहत होते,
तेव्हा पाहा, शुभर् वस्तरे् पिरधान केलेले दोन पुरूष त्यांच्याजवळ उभे रािहले.
11 आिण ते असे बोलले, “अहो गालीलकारांनो, तुम्ही आकाशाकडे का पाहत
उभे रािहले आहात? हा जो येशू तुम्हापासनू वर आकाशात घेतला गेला आहे?
तुम्ही त्यास जसे आकाशात जातांना पाहता तसाच तो परत येईल.”

12 मग यरूशलेम शहराजवळ म्हणजे शब्बाथ िदवसाच्या मजलेवर*
असलेल्या जैतुनांच्या डोंगरावरून ते यरूशलेम शहरास परत आले. 13 आिण
आल्यावर ते माडीवरच्या एका खोलीत िजथे पेतर्, योहान, याकोब, अंिदर्या,
िफिलप्प, थोमा, बथर्लमय, म य, अल्फीचा मुलगा याकोब, िशमोन िजलोत
व याकोबाचा मुलगा यहदूा हे राहत होते, ितथे गेले. 14 हे सवर्जण आिण
त्यांच्यासह िकत्येक िस्तर्या, येशचूी आई मरीया, व त्याचे भाऊ एकिच ाने
एकसारखे पर्ाथर्ना करत होते.

15 त्या िदवसात पेतर् बंधुवगार्मध्ये, सुमारे एकशेवीस मनुष्यांच्या
जमावामध्ये उभा राहनू म्हणाला, 16 “बंधुजनहो, येशलूा धरून नेणार्यांना
वाट दाखिवणार्या यहदूािवषयी पिवतर् आत्म्याने दावीदाच्या मुखावाटे जे
भिवष्य आधीच वतर्वले होते, ते पणूर् होण्याचे अगत्य होते. 17 तो आपल्या
मधलाच एक होता आिण त्यास या सेवेतल्या लाभाचा त्याचा वाटा िमळाला
होता.” 18 (त्याने आपल्या दुष्टाईची कृतीकरून मजुरीने शेत िवकत घेतले. तो
पालथा पडल्याने त्याचे पोट मध्येच फुटले, व त्याची आतडी बाहेर पडली. 19 हे
यरूशलेम शहरात राहणार्या सवार्नंा कळले म्हणनू त्यांच्या भाषेत त्या शेताला
* 1:12 1 िकलोमीटर
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हकलदमा, म्हणजे रक्ताचे शेत, असे नाव पडले आहे.) 20 स्तोतर्संिहतेत असे
िलिहले आहे की, त्याचे घर उजाड पडो, व त्यामध्ये कोणीही न राहो. आिण,
त्याचा हुद्दा दसूरा घेवो.

21 म्हणनू, पर्भू येश,ू आमच्यामध्ये आत बाहेर येत जात होता त्या
सवर् काळात, 22 योहानाच्या बािप्तस्म्यापासनू तर ज्या िदवशी पर्भू येशलूा
आपल्यापासनू वर घेण्यात आले, त्या िदवसापयर्ंत तर जी माणसे आपल्या
संगतीसोबतीत होती त्यांच्यातनू एकाने आपल्याबरोबर त्याच्या पुनरुत्थानाचा
साक्षी झाले पािहजे. 23 तेव्हा ज्याचे उपनाव युस्त होते, तो बसर्बा म्हटलेला
योसेफ व मित्थया, या दोघांना त्यांनी पुढे आणले. 24मग त्यांनी अशी पर्ाथर्ना
केली, “हे सवार्ची हृदये जाणणार्या पर्भ,ू 25 हे सेवकपद व परे्िषतपद सोडून
आपल्या जागी गेलेल्या यहदूाचे पद ज्याला िमळावे असा या दोघांपैकी तू कोण
िनवडला आहेस ते दाखव.” 26 मग त्यांनी त्यांच्यासाठी िचठ्ठ ा टाकल्यावर
मित्थयाची िचठ्ठी िनघाली; तेव्हा त्यास अकरा परे्िषतांबरोबर गणण्यात आले.

2
1 नंतर पेन्टेकॉस्ट म्हणजे पन्नासावा िदवस आला तेव्हा ते सवर् एकतर् जमले

असताना. 2 अकस्मात मोठ ा वार्याच्या सुसाट ासारखा आकाशातनू नाद
झाला, व ज्या घरात ते वसले होते ते सवर् त्याने भरले. 3 आिण वेगवेगळ्या होत
असलेल्या अग्नीच्या जीभांसारख्या जीभा त्यांना िदसल्या, व पर्त्येकावर त्या
एकएक अशा बसल्या. 4 तेव्हा ते सवर्जण पिवतर् आत्म्याने पिरपणूर् झाले आिण
आत्म्याने जसजशी त्यांना वाचा िदली, तसतसे ते िनरिनराळ्या भाषांतनू बोलू
लागले.

5 त्यावेळेस आकाशाखालच्या पर्त्येक राष्ट्रातील भिक्तमान यहदूी
यरूशलेम शहरात राहत होते. 6तो नाद झाल्यावर लोकसमुदाय एकतर् होऊन
गोंधळून गेला, कारण पर्त्येकाने त्यांना आपआपल्या भाषेत बोलताना ऐकले.
7 ते सवर् आश्चयार्ने थक्क होऊन; म्हणाले, “पाहा, हे बोलणारे सवर् गालील
पर्ांतातील ना? 8 तर आपण पर्त्येकजण आपआपली जन्मभाषा ऐकतो हे
कसे? 9पाथी र्, मेदी, एलामी, मेसोपटेम्या, यहदूीया, कप्पदुिकया, पंत, आिशया,
10 फ्रुिगया, पंफुिलया, िमसर व कुरणेच्या जवळचा िलबुवा देश ह्यात राहणारे,
यहदूी व यहदूीयमतानसूारी असे रोमन पर्वासी, 11 क्रेतीय, अरब, असे आपण
त्यांना आपआपल्या भाषांत देवाची महत्कृत्ये सांगताना ऐकतो.” 12 तेव्हा ते
सवर् िविस्मत होऊन; व गोंधळून जाऊन एकमेकांस म्हणाले, “हे काय असेल?”
13 परंतु दुसरे िकत्येक चेष्टा करीत म्हणाले, “हे नवीन दर्ाक्षरसाने मस्त झाले
आहेत.”

. 2:28-32
14 तेव्हा पेतर् अकरा परे्िषतांबरोबर उभा राहनू, त्यांना मोठ ाने म्हणाला,

अहो यहदूी लोकांनो व यरूशलेम शहरातील रिहवाश्यांनो, हे लक्षात आणा व
माझे बोलणे ऐकून घ्या. 15 तुम्हास वाटते हे मस्त झाले आहेत, पण असे नाही
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कारण सकाळचे नऊ वाजले आहेत. 16 परंतु योएल संदेष्ट ाने जे सांिगतले
होते ते हे आहे:
17 देव म्हणतो, “शेवटच्या िदवसात असे होईल,
मी मनुष्यमातर्ावर आपल्या आत्म्याचा वषार्व करीन,
तेव्हा तुमचे पुतर् व तुमच्या कन्या संदेश देतील.
तुमच्या तरूणांस दृष्टांत होतील व तुमच्या वृद्धास स्वप्ने पडतील.
18 आणखी त्या िदवसात मी आपल्या दासांवर
व आपल्या दासीवंर आपल्या आत्म्याचा वषार्व करीन,
म्हणजे ते संदेश देतील.
19 आिण वर आकाशात अदभ्तेू
व खाली पृथ्वीवर िचन्हे, म्हणजे रक्त, अग्नी व धमूर्रूप वाफ
अशी मी दाखवीन.
20 परमेश्वराचा महान व पर्िसद्ध िदवस येण्यापवूी र्
सयूर् अंधकारमय व चंदर् रक्तमय होईल.

21 तेव्हा असे होईल की जो कोणी परमेश्वराच्या नावाने त्याचा धावा करील
तो तरेल.”

22 “अहो इसर्ाएल लोकांनो, या गोष्टी ऐका: नासोरी येशचू्या द्वारे देवाने
जी महत्कृत्ये, अदभ्तेू व िचन्हे तुम्हास दाखिवली त्यावरून देवाने तुम्हाकिरता
मान्यता िदलेला असा तो मनुष्य होता, याची तुम्हास मािहती आहे. 23 तो
देवाच्या ठाम संकल्पानुसार व पवूर्ज्ञानानुसार तुमच्या स्वाधीन झाल्यावर, तुम्ही
त्यास धरून अधम्यार्ंच्या हातांनी वधस्तंभावर िखळून मारले; 24 त्यास देवाने
मरणाच्या वेदनांपासनू सोडवनू उठवले, कारण त्यास मरणाच्या स्वाधीन राहणे
अशक्य होते. 25 दावीद त्याच्यािवषयी असे म्हणतो,
‘मी परमेश्वरास आपणापुढे िनत्य पािहले आहे;
मी ढळू नये म्हणनू तो माझ्या उजवीकडे आहे.
26 म्हणनू माझे हृदय आनंिदत व माझी जीभ उल्लिसत झालीच
आणखी माझा देह ही आशेवर राहील.
27 कारण तू माझा जीव मृतलोकात राहू देणार नाहीस,
व आपल्या पिवतर् पुरुषाला कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार नाहीस.
28 जीवनाचे मागर् तू मला कळिवले आहेत;
ते आपल्या समक्षतेने मला हषर्भरीत करशील.’ ”

29 “बंधुजनहो, कुलािधपित दावीद: ह्याच्यािवषयी मी तुम्हाबरोबर
पर्शस्तपणे बोलतो तो मरण पावला, पुरला गेला व त्याची कबर आजपयर्ंत
आपल्यामध्ये आहे. 30 तो संदेष्टा होता, आिण त्यास ठाऊक होते की देवाने
त्यास अिभवचन िदले की तुझ्या संतानातील एकाला तुझ्या राजासनावर
बसवीन. 31ह्याचे पवूर्ज्ञान असल्यामुळे तो िखर्स्ताच्या: पुनरुत्थानािवषयी असे
बोलला की, त्यास मृतलोकात सोडून िदले नाही, व त्याच्या देहाला कुजण्याचा
अनुभव आला नाही. 32 त्या येशलूा देवाने उठवले, ह्यािवषयी आम्ही सवर् साक्षी
आहोत. 33 म्हणनू तो देवाच्या उजव्या हाताकडे बसिवलेला आहे त्यास पिवतर्



2:34 209 परे्िषतांची कृत्ये 3:5

आत्म्यािवषयीचे वचन िपत्यापासनू पर्ाप्त झाले आहे, आिण तुम्ही जे पाहता
व ऐकता त्याचा त्याने वषार्व केला आहे.

34 कारण दावीद राजा स्वगार्स चढून गेला नाही, पण तो स्वतः म्हणतो,
‘परमेश्वराने माझ्या पर्भलूा सांिगतले की,
35 मी तुझ्या शतर्ूचे तुझे पादासन करेपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बसनू राहा.’ ”

36 “म्हणनू, इसर्ाएलाच्या सवर् घराण्याने हे िनश्चयपवूर्क समजनू घ्यावे की,
ज्या येशलूा तुम्ही वधस्तंभावर िखळून मारले त्यास देवाने पर्भू व िखर्स्त
असे करून ठेवले आहे.” 37 हे ऐकून त्यांच्या अंतःकरणास चुटपुट लागली
आिण ते पेतर् व इतर परे्िषत ह्यांना म्हणाले, “बंधुजनहो, आम्ही काय करावे?”
38 पेतर् त्यांना म्हणाला, “पश्चा ाप करा आिण तुमच्या पापांची क्षमा व्हावी,
म्हणनू तुम्ही पर्त्येकजण येशू िखर्स्ताच्या नावाने बािप्तस्मा घ्या, म्हणजे
तुम्हास पिवतर् आत्म्याचे दान पर्ाप्त होईल. 39कारण हे वचन तुम्हास तुमच्या
मुलाबाळांना व जे दरू आहेत, त्या सवार्नंा म्हणजे िजतक्यांना परमेश्वर आपला
देव स्वतःकडे बोलावील िततक्यांना िदले आहे.” 40 आणखी त्याने दुसर्या
पुष्कळ गोष्टी सांगनू त्यास साक्ष िदली व बोध करून; म्हटले, “या कुिटल
िपढीपासनू तुम्ही आपला बचाव करून घ्या.” 41 तेव्हा ज्यांनी त्याच्या संदेशाचा
स्वीकार केला त्यांचा बािप्तस्मा झाला, आिण त्यािदवशी त्यांच्यांत सुमारे तीन
हजार मनुष्यांची भर पडली.

42 ते परे्िषतांच्या िशक्षणात आिण सहवासात, भाकर मोडण्यांत व पर्ाथर्ना
करण्यांत तत्पर असत.

43 तेव्हा पर्त्येक मनुष्यास भय वाटले, आिण परे्िषतांच्या हातनू पुष्कळ
अदभ्तू कृत्ये व िचन्हे घडत होती. 44 तेव्हा िवश्वास ठेवणारे सवर् एकतर् होते
आिण त्यांचे सवर्काही सामाईक होते, 45 ते आपआपली जमीन व मालम ा
िवकून जसजशी पर्त्येकाला गरज लागत असे, तसतसे सवार्नंा वांटून देत
असत. 46 ते दररोज एकिच ाने व तत्परतेने परमेश्वराच्या भवनात जमत
असत, घरोघरी भाकर मोडीत असत आिण देवाची स्तुती करीत हषार्ने व सालस
मनाने जेवत; 47सवर् लोक त्यांना पर्सन्न असत आिण पर्भू तारण पर्ाप्त होत,
असलेल्या मनुष्यांची दररोज मंडळीत भर घालीत असे.

3
1 पेतर् व योहान हे पर्ाथर्नेच्या वेळेस दुपारच्या तीन वाजता वर

परमेश्वराच्या भवनात जात होते. 2 आिण जन्मापासनू पांगळा असा एक
मनुष्य होता, भवनाच्या संुदर नावाच्या दाराजवळ भवनात जाणार्याकडे भीक
मागण्यास दररोज त्यास कोणीतरी नेऊन ठेवत असत. 3 पेतर् व योहान
हे परमेश्वराच्या भवनात जात आहेत, असे पाहनू त्याने त्यांच्याकडे भीक
मािगतली. 4 तेव्हा पेतर्, योहानाबरोबर त्यास िनरखनू पाहत, म्हणाला,
“आमच्याकडे पाह.” 5 तेव्हा त्यांच्यापासनू काही िमळेल, अशी आशा
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धरून त्याने त्यांच्याकडे लक्ष लावले. 6 आिण पेतर् म्हणाला, “रूपे व सोने
माझ्याजवळ काहीच नाही; पण जे माझ्याजवळ आहे. ते मी तुला देतो, नासोरी
येशू िखर्स्ताच्या नावाने उठून चालू लाग.” 7 आिण त्याने त्याचा उजवा हात
धरून त्यास उठवले: तेव्हा लागलेच त्याची पावले व त्याचे घोटे यांत बळ आले.
8आिण तो उडी मारून उभा रािहला व चालू लागला, आिण तो चालत व उड ा
मारत व देवाची स्तुती करत त्याच्याबरोबर परमेश्वराच्या भवनात गेला. 9आिण
सवर् लोकांनी त्यास चालताना व देवाची स्तुती करताना पािहल. 10 आिण जो
भवनाच्या संुदर दाराजवळ भीक मागण्यासाठी बसत असे; तो हाच आहे असे
त्यांनी त्यास ओळखले तेव्हा त्यास जे झाले होते त्यावरून ते आश्चयार्ने व
िवस्मयाने व्याप्त झाले.

11 तेव्हा तो पेतर्ाला व योहानाला धरून रािहला असता, सवर् लोक फार
आश्चयर् करीत शलमोनाचा द्वारमंडप म्हटलेल्या िठकाणी, त्याच्याकडे धावत
आले. 12 हे पाहनू पेतर्ाने त्या लोकांस उ र िदले, तो म्हणाला, “अहो
इसर्ाएल मनुष्यांनो, यावरुन तुम्ही आश्चयर् का करता? अथवा आम्ही
आपल्या सामथ्यार्ने िकंवा सुभक्तीने याला चालायला लावले आहे, असे
समजनू आम्हाकडे का न्याहाळून पाहता? 13 अबर्ाहामाचा, इसहाकाचा, व
याकोबाचा देव, आमच्या पवूर्जांचा देव, याने आपला सेवक येशू याचे गौरव
केले आहे. त्यास तुम्ही मरणास सोपवनू िदले, व िपलाताने त्यास सोडून
देण्याचे ठरवले असताही त्यास तुम्ही त्याच्यासमक्ष नाकारले. 14 तुम्ही तर जो
पिवतर् व नीितमान त्यास नाकारले, आिण घातक मनुष्य आम्हास द्यावा असे
मािगतले. 15 आिण जीवनाच्या अिधपतीला तुम्ही िजवे मारले; त्यास देवाने
मरण पावलेल्यामधनू उठवले याचे आम्ही साक्षी आहोत. 16 आिण त्याच्या
नावाने त्याच्या नावावरील िवश्वासाकडून ज्याला तुम्ही पाहता, व ओळखता
त्या या मनुष्यास शक्तीमान केले आहे. आिण, त्याच्याद्वारे पर्ाप्त झालेल्या
िवश्वासानेच तुम्ही सवार्ंच्यादेखत याला हे पणूर् आरोग्य िदले आहे.

17 तर आता भावांनो, मी जाणतो की अज्ञानाने तुम्ही तसेच तुमच्या
अिधकार्यांनीही हे केले आहे, 18परंतु आपल्या िखर्स्ताने दुःखे सोसावी, म्हणनू
देवाने आपल्या सवर् संदेष्ट ाच्या तोंडाने जे पवूी र् कळवले होते, ते यापर्माणे
पणूर् केले आहे. 19 तर तुमची पापे पुसनू टाकली जावी, म्हणनू पश्चा ाप
करा, व िफरा अशासाठी की िवसाव्याचे समय पर्भचू्या समक्षतेपासनू यावे;
20 आिण तुमच्याकिरता पवूी र् नेमलेला, िखर्स्त येशू याला त्याने पाठवावे.
21 सवर् गोष्टीचंी सुिस्थती पुनःस्थािपत होण्याच्या काळांपयर्ंत स्वगार्त त्यास
राहणे अवश्य आहे, त्या काळािवषयी युगाच्या आरंभापासनू देवाने आपल्या
पिवतर् संदेष्ट ाच्या तोंडून सांिगतले आहे. 22 मोशेने तर सांिगतले की,
‘पर्भू देव तुम्हासाठी माझ्यासारखा संदेष्टा तुमच्या भावांमधनू उठवील. तो
जे काही तुम्हास सांगेल ते सवर् त्याचे ऐका.’ 23 आिण असे होईल की जो कोणी
जीव त्या संदेष्ट ाचे ऐकणार नाही तो लोकांमधनू अगदी नष्ट केला जाईल.
24आणखी, शमुवेलापासनू जे संदेष्ट ाच्या परंपरेने झाले, िजतके बोलत आले,
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त्या सवार्नी या िदवसािवषयी कळवले. 25 तुम्ही संदेष्ट ाचे मुले आहात आिण
तुझ्या संततीद्वारे पृथ्वीतील सवर् कुळे आशीवार्िदत होतील, असे अबर्ाहामाशी
बोलनू, ‘देवाने तुमच्या पवूर्जांशी जो करार केला त्या कराराची तुम्ही मुले आहा.’
26 देवाने आपला सेवक येशू याला उठवनू पर्थम तुमच्याकडे पाठवले, यासाठी
की, त्याने तुमच्यातील पर्त्येकाला तुमच्या दुष्कमार्पासनू िफरण्याने तुम्हास
आशीवार्द द्यावा.”

4
1 पेतर् आिण योहान लोकांशी बोलत असता, याजक परमेश्वराच्या भवनाची

रखवाली करणार्यांच्या सरदार व सदकूी हे त्यांच्यावर चालनू आले. 2 कारण
ते लोकांस िशक्षण देऊन येशचू्या द्वारे पुनरुत्थान असे उघडपणे सांगत होते
म्हणनू त्यांना फार संताप आला. 3 तेव्हा त्यांनी त्यांना अटक केली व आता
संध्याकाळ झाली होती म्हणनू सकाळपयर्ंत त्यांना बंिदशाळेत ठेवले. 4 तरी
वचन ऐकणार्यातील पुष्कळांनी िवश्वास ठेवला; आिण िवश्वास ठेवलेल्या
पुरूषांची संख्या सुमारे पाच हजार होती.

5मग दुसर्या िदवशी असे झाले, की त्यांचे अिधकारी, वडील व िनयमशास्तर्
िशक्षक हे यरूशलेम शहरात एकतर् जमले. 6 त्यामध्ये महायाजक हन्ना व
कयफा, योहान, आलेक्सांदर् मुख्य याजकाचे जे सवर् नातेवाईक ते होते. 7 त्यांनी
पेतर् व योहानाला मध्ये उभे करून िवचारले, “हे तुम्ही कोणत्या सामथ्यार्ने,
िकंवा कोणत्या नावाने केले?” 8 तेव्हा पेतर् पिवतर् आत्म्याने पणूर् झालेला
असता, त्यांना म्हणाला, “अहो लोकांच्या अिधकार्यांनो, आिण विडलांनो,
9 एका आजारी मनुष्यावर उपकार झाला म्हणजे तो कशाने बरा करण्यात आला
यािवषयी जर आमची चौकशी आज होत आहे? 10 तर तुम्हा सवार्स व सवर्
इसर्ाएल लोकांस हे मािहत असावे, की ज्याला तुम्ही वधस्तंभी िदले, ज्याला
देवाने मरण पावलेल्यामधनू उठवले, त्या नासोरी येशू िखर्स्ताच्या नावाने, हा
मनुष्य बरा होऊन येथे तुमच्यापुढे उभा रािहला आहे. 11 जो धोंडा तुम्ही
बांधणार्यांनी नाकारला तो कोनिशला झाला तो हाच आहे. 12 आिण तारण
दुसर्या कोणामध्ये नाही कारण जेणेकरून आपले तारण होईल; असे दुसरे
कोणतेही नाव आकाशाखाली मनुष्यामध्ये िदलेले नाही.” 13 तेव्हा पेतर्ाचे व
योहानाचे धैयर् पाहनू, आिण ही िनरक्षर व अिशिक्षत माणसे आहेत, हे जाणनू
त्यांनी आश्चयर् केले, आिण हे येशचू्या संगतीत होते असे त्यांनी ओळखले.
14 तेव्हा तो बरा झालेला मनुष्य त्यांच्याजवळ उभा असलेला पाहनू, यहदूी
पुढार्यांना त्यांच्यािवरुद्ध काही बोलता येईना. 15 मग त्यांना सभेच्या बाहेर
जाण्याची आज्ञा करून ते आपसात िवचार करू लागले. 16 ते म्हणाले, “या
मनुष्यांस आपण काय करावे? कारण खरोखर यांच्याकडून पर्िसद्ध चमत्कार
घडला आहे यरूशलेम शहरात राहणार्या सवार्स मािहत आहे; व ते आपण
नाकारू शकत नाही. 17 परंतु हे लोकांमध्ये अिधक पसरू नये, म्हणनू आपण
त्यांना अशी धमकी द्यावी की, यापुढे तुम्ही या नावाने कोणाशीही बोलू नये.”
18मग त्यांनी पेतर् व योहानला बोलावनू आज्ञा केली की तुम्ही येशचू्या नावाने
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मुळीच बोलू नका व िशकवहूी नका. 19 परंतु पेतर् व योहान यांनी त्यांना उ र
देऊन म्हटले, “देवापेक्षा तुमचे ऐकावे हे देवाच्या दृष्टीने योग्य की अयोग्य
आहे, हे तुम्हीच ठरवा. 20 कारण ज्या गोष्टी आम्ही पािहल्या व ऐकल्या त्या
आम्ही बोलू नयेत हे आम्हास शक्य नाही.” 21 तेव्हा त्यांनी त्यांना आणखी
धमकावनू सोडून िदले, कारण लोकांमुळे त्यांना िशक्षा कशी करावी. हे त्यांना
काहीच सुचेना, कारण घडलेल्या गोष्टीवरून सवर् लोक देवाचे गौरव करीत होते.
22 कारण ज्या मनुष्यावर हा बरा करण्याचा चमत्कार घडला होता तो चाळीस
वषार्हनू अिधक वयाचा होता.

23 तेव्हा त्यांची सुटका झाल्यानंतर, ते आपल्या लोकांकडे आले आिण मुख्य
याजकांनी व विडलांनी जे काही म्हणले होते ते सवर् त्यांनी सांिगतले. 24 ते
ऐकून ते एकिच होऊन देवाला उच्च वाणीने म्हणाले, “हे पर्भ,ूआकाश, पृथ्वी,
समुदर् व त्यातील सवर्काही ज्याने िनमार्ण केले तो तचू आहे. 25 तुझा सेवक,
आमचा पवूर्ज दावीद, याच्या मुखाने पिवतर् आत्म्याच्याद्वारे तू म्हटले, ‘राष्ट्रे
का खवळली व लोकांनी व्यथर् कल्पना का केल्या?
26 पर्भिूवरूद्ध व त्याच्या िखर्स्तािवरुद्ध पृथ्वीचे राजे उभे रािहले, व अिधकारी

एकतर् जमले.’
27 कारण खरोखरच ज्याला तू अिभषेक केलास तो तुझा पिवतर् सेवक, येश,ू

ह्याच्यािवरुद्ध या नगरात परराष्ट्रीय व इसर्ाएली लोक यांच्याबरोबर हेरोद
व पंतय िपलात एकतर् झाले. 28 यासाठी की जे काही घडावे म्हणनू तुझ्या
हाताने व तुझ्या इच्छेने पवूी र् नेमले होते ते त्यांनी करावे. 29 तर हे पर्भ,ू आता
तू त्यांच्या धमकावण्याकडे पाहा आिण तुझ्या दासांनी पणूर् धैयार्ने तुझे वचन
बोलावे असे दान दे. 30 तू आपला हात लोकांस िनरोगी करण्यास पुढे करीत
असता असे कर तुझा पिवतर् सेवक येशू याच्या नावाने चमत्कार व अदभ्तेू
घडावी असे ही कर.” 31 आिण त्यांनी पर्ाथर्ना केल्यावर ज्या जागेमध्ये ते
एकतर् जमले होते ती हालली,आिण ते सवर् पिवतर् आत्म्याने पणूर् होऊन, देवाचे
वचन धैयार्ने बोलू लागले.

32 तेव्हा िवश्वास ठेवणार्यांचा समुदाय एक मनाचा व एकिजवाचा होता:
आिण कोणीही आपल्या मालम ेतील काही आपले स्वतःचे आहे असे म्हणत
नसे, तर त्यांचे सवर् पदाथर् सामाईक होते. 33 आिण परे्िषत मोठ ा सामथ्यार्ने,
पर्भू येशचू्या पुनरुत्थानािवषयी साक्ष देत होते, आिण त्या सवार्वर मोठी
कृपा होती. 34 त्यांतील कोणालाही काही उणे नव्हते, कारण िजतके जिमनीचे
िकंवा घरांचे मालक होते िततक्यांनी ती िवकली आिण िवकलेल्या वस्तूंचे मोल
आणले. 35 आिण ते परे्िषतांच्या पायाशी ठेवले, मग जसजशी कोणाला गरज
लागत असे, तसतसे ते पर्त्येकाला वाटून देत असत.

36 आिण कुपर् बेटाचा रिहवासी लेवी योसेफ, ज्याला परे्िषतांनी बणर्बा,
म्हणजे उ ेजन पुतर् असे नाव िदले होती. 37 त्याची जमीन होती, ती त्याने
िवकून ितचा पैसा आणनू परे्िषतांच्या पायाशी ठेवला.
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5
1 तेव्हा हनन्या नावाचा कोणी एक मनुष्य व त्याची पत्नी सप्पीरा यांनी

आपली मालम ा िवकली, 2 मग त्याने त्या िकंमतीतनू काही भाग पत्नीच्या
संमतीने ठेवनू घेतला, आिण काही भाग आणनू परे्िषतांच्या पायाशी ठेवला.
3 तेव्हा पेतर् म्हणाला, हनन्या, तू पिवतर् आत्म्याशी लबाडी करावी आिण
जिमनीच्या िकंमतीतनू काही ठेवनू घ्यावे म्हणनू सैतानाने तुझे मन का भरले
आहे? 4 ती होती तोपयर्ंत तुझी स्वतःची नव्हती काय? आिण ती िवकल्यानंतर
त्याची आलेली िकंमत तुझ्याच स्वाधीन नव्हते काय? ही गोष्ट तू आपल्या
मनात का आणली? तू मनुष्याशी नाही, तर देवाशी लबाडी केली आहे. 5 तेव्हा
हनन्याने हे शब्द ऐकताच खाली पडून पर्ाण सोडला. आिण हे ऐकणार्या सवार्नंा
मोठे भय पर्ाप्त झाले. 6 तेव्हा काही तरूणांनी उठून त्यास गंुडाळले, व बाहेर
नेऊन पुरले.

7 त्यानंतर सुमारे तीन तासांनतर त्याची पत्नी आत आली, पण जे झाले
होते ते ितला समजले नव्हते. 8 तेव्हा पेतर्ाने ितला म्हटले, “मला सांग तुम्ही
एवढ ालाच जमीन िवकली काय.” आिण ितने म्हटले, “होय, एवढ ालाच.”
9 पण पेतर् ितला म्हणाला, “पर्भचू्या आत्म्याची परीक्षा पाहण्यास तुम्ही
एकोपा का केला? पाहा ज्यांनी तुझ्या पतीला पुरले त्यांचे पाय दारापाशी
आहेत, ते तुलाही उचलनू बाहेर नेतील.” 10 तेव्हा लागलेच ितने त्यांच्या
पायाजवळ पडून पर्ाण सोडला, आिण तरूण आत आले तेव्हा ती मरण
पावलेली; अशी आढळली आिण त्यांनी ितला बाहेर नेऊन ितच्या पतीजवळ
पुरले. 11 आिण सवर् मंडळीला व ज्यांनी या गोष्टी ऐकल्या त्या सवार्नंा मोठे
भय पर्ाप्त झाले.

12 तेव्हा परे्िषतांच्या हातनू लोकांमध्ये पुष्कळ चमत्कार व अदभ्तेू घडत
असत. आिण ते सवर् एकिच ाने शलमोनाच्या द्वारमंडपात जमत असत.
13 आिण अिवश्वासी लोकांतला कोणी त्यांच्याशी िमळण्यास धजत नसे; तरी
लोक त्यांना थोर मानीत असत, 14 इतकेच नव्हे तर िवश्वास धरणारे पुष्कळ
पुरूष व िस्तर्या यांचे समुदाय पर्भलूा िमळत असत. 15 इतके चमत्कार घडले
की लोकांनी दुखणेकर्यास उचलुन रस्त्यामध्ये आणले, आिण पेतर् जवळून येत
असता त्याची सावली तरी त्यांच्यातील कोणावर पडावी म्हणनू त्यांना बाजांवर
व पलंगावर ठेवले. 16 आणखी यरूशलेम शहराच्या, आसपासच्या चहकूडल्या
गावांतील लोकांचे समुदाय रोग्यास व अशुद्ध आत्म्यांनी िपडलेल्यांस घेउन येत
असत.

17 तेव्हा महायाजक उठले आिण तो व त्याच्याबरोबर असलेले सवर् सदकूी
पंथाचे लोक हे आवेशाने भरले. 18 आिण त्यांनी आपले हात परे्िषतांवर
टाकून त्यांना सावर्जिनक बंिदशाळेत ठेवले. 19 परंतु त्यारातर्ी पर्भचू्या
दतूाने तुरंुगाचे दरवाजे उघडले व त्यांना बाहेर आणनू म्हटले, 20 “जा, आिण
परमेश्वराच्या भवनात उभे राहनू या जीवनाचा सवर् संदेश लोकांस सांगा.”
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21 हे ऐकून उजाडताच ते परमेश्वराच्या भवनामध्ये जाऊन िशक्षण देऊ
लागले, इकडे महायाजक व त्यांच्याबरोबर जे होते त्यांनी येऊन न्यायसभा व
इसर्ाएल लोकांचे संपणूर् वडीलमंडळ एकतर् बोलावले,आिण त्यांना आणण्यास
बंिदशाळेकडे पाठवले. 22 पण ितकडे गेलेल्या िशपायांना ते तुरंुगात सापडले
नाहीत, म्हणनू त्यांनी परत येऊन सांिगतले, 23 “बंिदशाळा चांगल्या व्यवस्थेने
बंद केलेली आिण दरवाजांपाशी पहारेकरी उभे रािहलेले आम्हास आढळले,
परंतु तुरंुग उघडल्यावर आम्हास आत कोणी सापडले नाही.” 24 हे वतर्मान
ऐकून याचा काय पिरणाम होईल, ह्यािवषयी परमेश्वराच्या भवनाचा सरदार व
मुख्य याजक लोक घोटाळ्यात पडले. 25 इतक्यात कोणीतरी येऊन त्यांना असे
सांिगतले, पाहा, “ज्या मनुष्यास तुम्ही तुरंुगात ठेवले होते ते तर परमेश्वराच्या
भवनात उभे राहनू लोकांस िशक्षण देत आहेत.” 26 तेव्हा सरदाराने िशपायांसह
जाऊन त्यांना जुलमू न करता आणले,कारण लोक आपणाला दगडमार करतील,
असे त्यांना भय वाटत होते.

27 त्यांनी त्यांना आणनू न्यायसभेपुढे उभे केले, तेव्हा महायाजकाने त्यांना
िवचारले, 28 “या नावाने िशक्षण देऊ नका, असे आम्ही तुम्हास िनक्षनू सांिगतले
होते की नाही, तरी पाहा, तुम्ही आपल्या िशकवणीने यरूशलेम शहर भरून
टाकले आहे आिण या मनुष्याच्या रक्तपाताचा दोष आमच्यावर आणू पाहत
आहात.” 29 परंतु पेतर्ाने व इतर परे्िषतांनी उ र िदले, “आम्ही मनुष्यांपेक्षा
देवाची आज्ञा मानली पािहजे, 30 ज्या येशलूा तुम्ही वधस्तंभावर टांगनू मारले,
त्यास आपल्या पवूर्जांच्या देवाने उठवले. 31 त्याने इसर्ाएलाला पश्चा ाप
व पापांची क्षमा ही देणगी देण्याकरता देवाने त्यास आपल्या उजव्या हाताशी
अिधपती व तारणारा असे उच्चपद िदले. 32 या गोष्टीिवषयी आम्ही साक्षी
आहोत आिण देवाने आपल्या आज्ञा पाळणार्यांना जो पिवतर् आत्मा िदला,
आहे तो सुध्दा साक्षी आहे.”

33 हे ऐकून ते िचडून गेले आिण त्यांना िजवे मारण्याचा िवचार करू लागले.
34 परंतु सवर् लोकांनी पर्ितिष्ठत मानलेला गमिलयेल नावाचा एक परूशी
शास्तर्ाध्यापक होता, त्याने न्यायसभेत उभे राहनू त्या मनुष्यांना थोडा वेळ
बाहेर पाठवण्यास सांिगतले. 35 मग तो त्यांना म्हणाला, “अहो इसर्ाएल
लोकांनो, तुम्ही या मनुष्यांचे काय करणार ह्यािवषयी जपनू असा. 36कारण काही
िदवसांपवूी र्, थुदास हा पुढे येऊन मी कोणीतरी आहे, असे म्हणू लागला, त्यास
सुमारे चारशे माणसे िमळाली. तो मारला गेला आिण िजतके त्यास मानत होते
त्या सवार्ची दाणादाण होऊन ते नाहीसे झाले. 37 त्याच्यामागनू गालीलकर
यहदूा नाविनशी होण्याच्या िदवसात पुढे आला व त्याने पुष्कळ लोकांस िफतवनू
आपल्या नादी लावले त्याचाही नाश झाला. व िजतके त्यास मानत होते त्या
सवार्चंी पांगापांग झाली. 38 म्हणनू मी तुम्हास आता सांगतो, या मनुष्यांपासनू
दरू राहा व त्याना जाऊ द्या कारण हा बेत िकंवा हे कायर् मनुष्याचे असल्यास
नष्ट होईल. 39 परंतु ते देवाचे असल्यास तुम्हास ते नष्ट करता यावयाचे नाही,
तुम्ही मातर् देवाचे िवरोधी ठराल.”

40 तेव्हा त्यांनी त्याचे सांगणे मान्य केले, त्यांनी परे्िषतांना बोलावनू त्यांना
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मारहाण केली आिण येशचू्या नावाने बोलू नका असे िनक्षनू सांगनू त्यांना
सोडून िदले. 41 ते तर त्या नावासाठी आपण अपमानास पातर् ठरिवण्यांत
आलो म्हणनू आनंद करीत न्यायसभेपुढून िनघनू गेले. 42 आिण दररोज,
परमेश्वराच्या भवनात व घरोघर िशकवण्याचे, व येशू हाच िखर्स्त आहे ही
सुवातार् गाजिवण्याचे त्यांनी सोडले नाही.

6

1 त्या िदवसात िशष्यांची संख्या वाढत चालली असता, गर्ीक बोलणारे
यहदूी लोक आिण इबर्ी बोलणारे यहदूी लोक यांच्यामध्ये कुरकुर सुरू झाली,
कारण रोजच्या वाटणीत त्याच्या िवधवांची उपेक्षा होत असे. 2 तेव्हा बारा
परे्िषतांनी िशष्यगणाला बोलावनू म्हटले, “आम्ही देवाचे वचन सांगण्याचे
सोडून भोजनाची सेवा करावी हे ठीक नाही. 3 तर बंधुजनहो, तुम्ही
आपल्यामधनू पिवतर् आत्म्याने व ज्ञानाने पणूर् असे सात, पर्ितष्ठीत पुरूष
शोधनू काढा, त्यांना आम्ही या कामावर नेम.ू 4 म्हणजे, आम्ही स्वतः पर्ाथर्नेत
व वचनाच्या सेवेत तत्पर राह.ू” 5 ही गोष्ट सवर् लोकांस पसंत पडली. आिण
त्यांनी िवश्वासाने व पिवतर् आत्म्याने पणूर् असा पुरूष स्तेफन, आिण िफलीप्प,
पर्खर, नीकलाव तीमोन, पािमर्ना व यहदूी मतानुसारी नीकलाव अंत्युखीयकर
ह्यांची िनवड केली. 6 त्यांना त्यांनी परे्िषतांसमोर उभे केले, आिण त्यांनी
पर्ाथर्ना करून त्यांच्यावर हात ठेवले.

7मग देवाच्या वचनाचा पर्सार होत गेला यरूशलेम शहरात िशष्यांची संख्या
फार वाढत गेली; याजकवगार्तीलही पुष्कळ लोकांनी या िवश्वासास मान्यता
िदली.

8 स्तेफन कृपा व सामथ्यर् ह्यांनी पणूर् होऊन, लोकात मोठी अदभ्तेू व िचन्हे
करत असे. 9 तेव्हा िसिबितर्न नामक लोकांच्या सभास्थानातील काहीजण
तसेच कुरेनेकर व आलेक्सांिदर्ये नगरातील काही लोक, आिण िकिलिकया व
आिशया. पर्ांतातील काही लोक उठले आिण स्तेफनाबरोबर वादिववाद करू
लागले. 10 पण तो ज्या ज्ञानाने व ज्या आत्म्याने बोलत होता त्यांना त्यांच्याने
तोंड देववेना. 11 तेव्हा त्यांनी काही लोकांची गुप्तपणे मने वळवली, “आम्ही
स्तेफनाला मोशेिवरूद्ध व देवािवरूद्ध दुभार्षण करताना ऐकले असे म्हणण्यास
पढिवले.” 12आिण लोकांस, विडलांस व िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांस िचथवले,
त्यांनी स्तेफनावर चाल करून त्यास धरून न्यायसभेपुढे नेले. 13 आिण त्यांनी
खोटे साक्षीदार उभे केले, ते म्हणाले, “हा मनुष्य या पिवतर् स्थानाच्या व
िनयमशास्तर्ाच्या िवरूद्ध दुभार्षण करण्याचे सोडत नाही. 14 कारण आम्ही
त्यास असे बोलताना ऐकले, हा नासोरी येशू हे स्थान मोडून टाकील आिण
मोशेने आम्हास लावनू िदलेल्या चालीरीती बदलनू टाकील.” 15 तेव्हा
न्यायसभेत बसलेले सवर्जण त्याच्याकडे िनरखनू पाहत असता त्यांना त्याचे
मुख देवदतूाच्या मुखासारखे िदसले.
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7

1महायाजक म्हणाला, “या गोष्टी अशाच आहेत काय?” 2 तेव्हा तो म्हणाला,
“बंधुजनहो व विडलांनो, ऐका, आपला पवूर्ज अबर्ाहाम हारान पर्ांतात जाऊन
राहण्यापवूी र् मेसोपटेम्या देशात असता गौरवशाली देवाने त्यास दशर्न िदले.”
3 व म्हटले, “तू आपला देश व आपले नातलग सोडून मी तुला दाखवीन त्या
देशात जा. 4 तेव्हा तो खास्द्यांच्या देशातनू िनघनू हारान नगरात जाऊन
रािहला; मग त्याचा िपता मरण पावल्यावर देवाने त्यास तेथनू काढून सध्या
तुम्ही राहता त्या देशात आणले. 5 पण त्यामध्ये त्यास वतन िदले नाही,
पाऊल भर देखील जमीन िदली नाही. त्यास मलूबाळ नसताही देवाने त्यास
अिभवचन िदले की, हा देश तुला व तुझ्यामागे तुझ्या संततीला वतन असा
देईल. 6 देवाने आणखी असे सांिगतले त्याची संतती परदेशात जाऊन काही
काळ राहतील,आिण ते लोक त्यांना दास करून चारशे वष वाईटाने वागवतील.
7 ‘ज्या राष्ट्राच्या दास्यात ते असतील त्यांचा न्याय मी करीन’ आिण त्यानंतर
ते तेथनू िनघनू ‘या स्थळी माझी उपासना करतील,’ असे देवाने म्हटले. 8 त्याने
अबर्ाहामाला संुतेचा करार लावनू िदला हा करार झाल्यानंतर अबर्ाहामाला
इसहाक झाला, त्याची त्याने आठव्या िदवशी संुता केली मग इसहाकाला याकोब
झाला व याकोबाला बारा कुलपती झाले.

9 नंतर कुलपतीनंी हेव्यामुळे योसेफाला िमसर देशात िवकून टाकले, पण देव
त्याच्याबरोबर होता. 10 त्याने त्यास त्याच्यावरील सवर् संकटातनू सोडवले,
आिण िमसर देशाचा राजा फारो याच्यासमोर त्यास कृपापातर् व ज्ञानी असे
केले. म्हणनू फारोने त्यास िमसर देशावर व आपल्या सवर् घरावर अिधकारी
नेमले. 11 मग सवर् िमसर: आिण कनान या देशात दुष्काळ पडून त्यांच्यावर
जबर संकट आले आिण आपल्या पवूर्जांना अन्न िमळेनासे झाले. 12 तेव्हा
िमसर देशात धान्य आहे, हे ऐकून याकोबाने तुमच्याआमच्या पवूर्जांना पिहल्या
खेपेस पाठवले. 13मग दुसर्या खेपेस योसेफाने आपल्या भावांना ओळख िदली;
आिण योसेफाचे कूळ फारो राजाला कळले. 14 तेव्हा योसेफाने आपला िपता
याकोब व आपले सगळे नातलग, म्हणजे पंचाह र माणसे ह्यांना बोलावनू
घेतले. 15 ह्यापर्माणे याकोब िमसर देशात गेला; आिण तेथे तो, व आपले
पवूर्जही मरण पावले. 16 त्यांना शखेमात नेले आिण जी कबर अबर्ाहामाने
शखेमात हमोराच्या पुतर्ांपासनू रोख रुपये देऊन िवकत घेतली होती ितच्यात
त्यांना पुरले.

17 मग देवाने अबर्ाहामाला जे अिभवचन िदले होते ते पणूर् होण्याचा समय
जसजसा जवळ आला, तसतसे ते लोक िमसर देशात वाढून संख्येने पुष्कळ
झाले. 18योसेफाची मािहती नसलेला असा दुसरा राजा िमसर देशाच्या गादीवर
बसेपयर्ंत असे चालले. 19 हाच राजा आपल्या लोकांबरोबर कपटाने वागला
आिण त्यांची बालके जगू नयेत, म्हणनू ती बाहेर टाकून देण्यास त्याने त्यांना
भाग पाडले असे त्याने आपल्या पवूर्जांना छळले. 20 त्या काळात मोशेचा जन्म
झाला, तो देवाच्या दृष्टीने अितशय संुदर होता; त्याचे पालनपोषण तीन मिहने
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पयर्ंत त्याच्या िपत्याच्या घरी झाले. 21 मग त्यास बाहेर टाकून देण्यात आले
असता, फारोच्या कन्येने त्यास घेउन आपला मुलगा म्हणनू त्यास वाढवले.
22 मोशेला िमसरी लोकांचे सवर् ज्ञान िशकला; आिण तो भाषणात व कामात
पराक्रमी होता.

23 मग तो जवळ जवळ चाळीस वषार्चा झाला, तेव्हा आपले बांधव म्हणजे
इसर्ाएलाचे संतान ह्यांची भेट घ्यावी असे त्याच्या मनात आले. 24 तेव्हा मोशेने
इसर्ाएलातील कोणाएकावर अन्याय होत आहे, असे पाहनू या जाचलेल्या
मनुष्याचा कैवार घेतला आिण िमसर्याला मारून त्याचा सडू घेतला: 25 तेव्हा
देव त्याच्या हातनू त्याच्या बांधवाची सुटका करत आहे हे त्यांना समजले असेल
असे त्यास वाटले होते, पण ते त्यांना समजले नाही. 26 मग दुसर्या िदवशी
कोणी इसर्ाएली भांडत असता तो त्यांच्यापुढे आला व त्यांचा समेट करू
लागला; तो म्हणाला, ‘गृहस्थांनो, तुम्ही बांधव; आहात एकमेकांवर अन्याय
का करता?’ 27 तेव्हा जो आपल्या शेजार्यावर अन्याय करत होता, तो त्यास
ढकलनू देऊन म्हणाला, ‘तुला आमच्यावर अिधकारी व न्यायाधीश कोणी केले?
28 काल तू िमसर्याला ठार मारले, तसे मलाही मारायला पाहतोस काय?’ 29 हे
शब्द ऐकताच मोशे पळून गेला आिण िमद्यान देशात परदेशी होऊन रािहला;
तेथे त्यास दोन पुतर् झाले.

30 मग चाळीस वष भरल्यावर, सीनाय पवर्ताच्या रानात एका झुडपातील
अिग्नज्वालेत एक देवदतू त्याच्या दृष्टीस पडला. 31 मग मोशेने
अिग्नज्वालाचे दृष्य पािहल्यावर, तो फार आश्चयर्चिकत झाला; आिण हे दृष्य
पाहण्यासाठी तो जवळ गेला, तेव्हा पर्भचूी वाणी झाली की, 32 ‘मी तुझ्या
पवूर्जांचा देव,अबर्ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव, व याकोबाचा देव आहे.’ तेव्हा
मोशे थरथर कापला व त्यास ितकडे पाहण्याचे धैयर् झाले नाही. 33कारण पर्भनेू
त्यास म्हटले, ‘तू आपल्या पायातले जोडे काढ, कारण ज्या जागेवर तू उभा
आहेस ती पिवतर् भमूी आहे. 34 िमसर देशातल्या माझ्या लोकांची िवप ी
मी खरोखर पािहली आहे; त्यांचे हंुदके मी ऐकले आहेत आिण त्यांना सोडवनू
घेण्यासाठी मी उतरलो आहे; तर आता चल, मी तुला िमसर देशात पाठवतो.’

35 तुला अिधकारी व न्यायाधीश कोणी केले, असे म्हणनू, ‘ज्या मोशेला
त्यांनी िझडकारले होते?’ त्यालाच झुडपात दशर्न झालेल्या देवदतूाच्या हस्ते,
देवाने अिधकारी व मुिक्तदाता म्हणनू पाठवले. 36 िमसर देशात, तांबड ा
समुदर्ात, व रानात चाळीस वष अदभ्तू कृत्ये करून व िचन्हे दाखवनू त्या
लोकांस बाहेर नेले. 37 तोच मोशे इसर्ाएल लोकांस म्हणाला, ‘देव तुमच्या
बांधवामधनू, माझ्यासारखा संदेष्टा तुमच्यासाठी उत्पन्न करील.’ 38 रानातील
मंडळीमध्ये सीनाय पवर्तावर त्याच्याशी बोलणार्या देवदतूाबरोबर आिण
आपल्या पवूर्जांबरोबर जो होता तो हाच होय. त्यालाच आपल्याला देण्याकरता
िजवंत वचने िमळाली. 39 त्याचे ऐकण्याची आपल्या पवूर्जांची इच्छा नव्हती;
तर त्यांनी त्यास िधक्कारले व आपले अंतःकरण िमसर देशाकडे िफरवनू.
40 ते अहरोनाला म्हणाले, ‘आमच्यापुढे चालतील अशा देवता आम्हास करून
दे. कारण ज्याने आम्हास िमसर देशातनू आणले त्या मोशेचे काय झाले, हे
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आम्हास कळत नाही.’ 41 मग त्या िदवसात त्यांनी वासराची मतूी र् बनवली, व
ितच्यापुढे ‘यज्ञ करुन’ आपल्या हातच्या कृतीबद्दल आनंदोत्सव केला. 42 तेव्हा
देवाने त्यांच्याकडे पाठ िफरवली आिण त्यांना आकाशातील सेनागणाची पजूा
करण्यास सोडून िदले; ह्यािवषयी संदेष्ट ांच्या पुस्तकात िलहीले आहे ‘हे
इसर्ाएलाच्या घराण्या, तुम्ही चाळीस वष अरण्यात बिलदाने व यज्ञ मला
केलेत काय?

43मोलखाचा मंडप व रेफान दैवतांचा तारा म्हणजे पुजण्याकरता: तुम्ही ज्या
पर्ितमा केल्या त्या तुम्ही उचलनू घेतल्या; मीही तुम्हास बाबेलच्या पिलकडे
नेऊन ठेवीन.’

44 तू जो नमुना पािहलास त्यापर्माणे साक्षीचा मंडप कर, असे ज्याने
मोशेला सांिगतले, त्याने नेमल्यापर्माणे तो मंडप रानात आपल्या पवूर्जांचा
होता. 45 जी राष्ट्रे देवाने त्यांच्यासमोरून घालवली, त्यांचा देश आपल्या
ताब्यात घेतला, तेव्हा तो िमळालेला मंडप त्यांनी यहोशवाबरोबर त्या देशात
आिणला. आिण दािवदाच्या काळापयर्ंत परंपरेने तसाच ठेवला. 46 दािवदावर
देवाची कृपादृष्टी झाली; आिण त्याने याकोबाच्या घराण्यासाठी वस्तीस्थान
िमळिवण्याची िवनंती केली. 47 आिण शलमोनाने त्याच्यासाठी घर बांधले.
48 तथािप जो परात्पर तो हातांनी बांधलेल्या घरात राहत नाही; संदेष्ट ाने
म्हणले आहे.

49 पर्भू म्हणतो, ‘आकाश माझे राजासन आहे, पृथ्वी माझे पादासन आहे.
तुम्ही माझ्यासाठी कशा पर्कारचे घर बांधणार? िकंवा माझ्या िवसाव्याचे स्थान
कोणते? 50 माझ्या हाताने या सवर् वस्तू केल्या नाहीत काय?’

51 अहो ताठ मानेच्या आिण हृदयांची व कानांची संुता न झालेल्या, लोकांनो
तुम्ही तर पिवतर् आत्म्याला; सवर्दा िवरोध करता जसे तुमचे पवूर्ज तसेच
तुम्हीही. 52ज्याचा पाठलाग तुमच्या पवूर्जांनी केला नाही असा संदेष्ट ांमध्ये
कोणी झाला का? ज्यांनी त्या नीितमान पुरूषाच्या आगमनािवषयी पवूी र्
सांिगतले त्यांना त्यांनी िजवे मारले; आिण आता त्यास धरून देणारे व िजवे
मारणारे तुम्ही िनघाला आहात. 53 अशा तुम्हास देवदतूांच्या योगे योजलेले
िनयमशास्तर् पर्ाप्त झाले होते, पण तुम्ही ते पाळले नाही.”

54 त्याचे भाषण ऐकणार्या सभेतील सभासदांच्या अंतःकरणास इतके
झोंबले, ते दातओठ खाऊ लागले. 55 परंतु पिवतर् आत्म्याने पणूर् होऊन त्याने
आकाशाकडे िनरखनू पािहले, तेव्हा देवाचे तेज व देवाच्या उजवीकडे येशू उभा
असलेला त्याच्या दृष्टीस पडला. 56 आिण त्याने म्हटले, “पाहा, आकाश
उघडलेले व मनुष्याचा पुतर् देवाच्या उजवीकडे उभा असलेला मला िदसत
आहे.” 57 तेव्हा ते मोठ ाने ओरडून, व कान बंद करीत, एकजुटीने त्याच्या
अंगावर धावनू गेले; 58मग ते त्यास शहराबाहेर घालवनू दगडमार करू लागले:
आिण साक्षीदारांनी आपली वस्तरे् शौल नावाच्या एका तरूणाच्या पायाजवळ
ठेवली. 59 ते दगडमार करीत असता स्तेफन पर्भचूा धावा करीत म्हणाला, “हे
पर्भू येश,ू माझ्या आत्म्याचा स्वीकार कर.” 60 मग गुडघे टेकून तो मोठ ाने
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ओरडला, “हे पर्भ,ू हे पाप त्यांच्याकडे मोजू नको.” असे बोलनू, तो मरण
पावला.

8
1 स्तेफनाचा जो खनू झाला त्यास शौलाची संमती होती. त्या िदवसापासनू

यरूशलेम शहर; येथील िखर्स्ताच्या मंडळीचा मोठा छळ सुरू झाला,
परे्िषतांिशवाय इतर सवर् िवश्वास ठेवणारे िशष्य यहदूीया व शोमरोन
पर्ांताच्या, कानाकोपर्यात पांगनू गेले. 2 काही धािमर्क मनुष्यांनी स्तेफनाला
पुरले आिण त्याच्यासाठी त्यांनी फार शोक केला. 3 शौलाने िखर्स्ताच्या
मंडळीचा छळ करण्यास सुरुवात केली; तो घरोघर जाई िवश्वास ठेवणारे पुरूष
व िस्तर्या यांना धरून खेचनू नेई, व तुरंुगात टाकीत असे.

4 िवश्वास ठेवणारे सगळीकडे पांगले होते जेथे कोठे िवश्वास ठेवणारे जात
तेथे ते लोकांस सुवातार् सांगत. 5 िफिलप्प शोमरोन पर्ांतातील एका शहरात
गेला, त्याने िखर्स्ताची घोषणा केली तेथील लोकांनी िफिलप्पाचे बोलणे ऐकले,
व त्याने केलेले चमत्कार पािहले. 6 िफिलप्प जी िचन्हे करत असे व ज्या गोष्टी
त्यांना सांगत असे, ते ती लक्षपवूर्क ऐकत असत. 7 कारण ज्यांना अशुद्ध आत्मे
लागले होते त्यांच्यातील पुष्कळांतनू ते मोठ ाने ओरडून िनघनू गेले; तेथे बरेच
लंगडे व अधार्ंगवायू झालेले लोक बरे झाले. 8 यामुळे शहरातील लोक फार
आनंिदत झाले.

9 िशमोन नावाचा मनुष्य त्या नगरात राहत होता, तो जादचेू पर्योग
करीत असे; त्याच्या पर्योगामुळे शोमरोन पर्ांतातील लोक आश्चयर्चिकत
होत असत, तो स्वतःला फार मोठा समजत असे. 10 अगदी लहानापासनू
मोठ ापयर्ंत लोक लक्षपवूर्क त्याचे ऐकत, ते म्हणत असत, “देवाची महान शक्ती
असे ज्याला म्हणतात तोच हा मनुष्य आहे.” 11 त्याने आपल्या जादमुूळे
बराच काळपयर्ंत लोकांस चकीत केले, असल्याने लोक त्याचे ऐकत असत.
12 परंतु जेव्हा देवाचे राज्य व येशू िखर्स्ताचे नाव ह्यािवषयी िफिलप्पाने त्या
लोकांस सुवातार् सांगत असता त्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला, त्याचवेळी
त्यांनी बािप्तस्मा घेतला, त्यांच्यात जसे पुरूष होते तशा िस्तर्याही होत्या.
13 स्वतः िशमोनाने िवश्वास ठेवला: आिण त्याचा बािप्तस्मा झाल्यावर, तो
िफिलप्पबरोबर राहू लागला; आिण झालेले चमत्कार आिण अदभ्तू िचन्हे
पाहनू, िशमोन आश्चयार्ने थक्क झाला.

14 यरूशलेम शहरामधील परे्िषतांनी हे ऐकले की शोमरोनातील लोकांनी
देवाच्या वचनाचा स्वीकार केला, म्हणनू पेतर् व योहान यांना परे्िषतांनी
शोमरोनातील लोकांकडे पाठवले. 15 पेतर् व योहान जेव्हा आले, तेव्हा त्यांनी
शोमरोनी िवश्वास ठेवणार्यांना पिवतर् आत्मा िमळावा म्हणनू, पर्ाथर्ना केली.
16 या लोकांचा पर्भू येशचू्या नावात बािप्तस्मा झाला होता, परंतु पिवतर्
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आत्मा अजनू त्यांच्यावर आला नव्हता. 17 मग पेतर् व योहान यांनी त्यांच्या
डोक्यावर हात ठेवला, आिण त्यांना पिवतर् आत्मा िमळाला. 18 िशमोनाने
पािहले की, परे्िषतांच्या हात ठेवण्याने लोकांस पिवतर् आत्मा िमळाला
तेव्हा िशमोनाने परे्िषतांना पैसे देऊ करून म्हटले. 19 “मी ज्याच्यावर हात
ठेवीन त्यास पिवतर् आत्मा िमळेल, असा अिधकार मलासुद्धा द्या.” 20 पेतर्
िशमोनाला म्हणाला, “तुझा व तुझ्या पैशाचा नाश होवो; कारण, देवाचे दान
पैशाच्या बळावर िवकत घेण्याचा तू िवचार केला.” 21 या कामात तू आमचा
सहभागी होऊ शकणार नाहीस, कारण तुझे अंतःकरण देवासमोर योग्य नाही.
22 तू ज्या या वाईट गोष्टी केल्या आहेत, त्यासाठी पश्चा ाप कर, पर्भलूा
पर्ाथर्ना कर, कदािचत तुइया अंतःकरणातील कल्पनेची तो तुला क्षमा करील.
23 कारण तुझ्या मनात कटू मत्सर भरलेला आहे व तू पापाच्या बंधनात आहेस,
हे मला िदसनू आले आहे. 24 िशमोनाने उ र िदले, तुम्ही सांिगतले त्यातले
काही माझ्यावर येऊ नये म्हणनू तुम्हीच पर्भकूडे माझ्यासाठी पर्ाथर्ना करा.

25 नंतर पेतर् व योहान ह्यांनी आपली साक्ष लोकांस देऊन, “पर्भचेू वचन
गाजवल्यावर ते यरूशलेम शहरास परत आले, परत येताना वाटेत त्यांनी अनेक
शोमरोनी गावांत सुवातार् सांिगतली.”

26परमेश्वराचा दतू िफल्लीपाशी बोलला तो म्हणाला, “ऊठ आिण यरूशलेम
शहराहनू गज्जा शहराकडे जाते त्या वाटेने दिक्षणेकडे जा.” तो रस्ता
वाळवंटातनू जातो. 27 मग तो उठला. व गेला, रस्त्यात त्यास एक
इिथओिपयाचा मनुष्य भेटला, तो मनुष्य षंढ होता, तो इिथओिपयाच्या
कांदके राणीकडे उच्च पदावर अिधकारी म्हणनू कामाला होता. तो राणीच्या
खिजन्याचा मुख्य होता, तो यरूशलेम शहरास उपासना करण्यासाठी गेला
होता. 28आता तो परत जाताना आपल्या रथात बसनू यशया संदेष्टयाचा गरं्थ
वाचत होता. 29 पिवतर् आत्मा िफिलप्पाला म्हणाला, “त्या रथाजवळ जा.”
30 मग िफिलप्प त्या रथाजवळ धावत धावत गेला, तेव्हा त्याने त्यास यशया
संदेष्ट ाचा गरं्थ वाचताना ऐकले, िफिलप्प त्यास म्हणाला, “तुम्ही जे वाचत
आहात ते तुम्हास समजते काय?” 31 तो अिधकारी म्हणाला, “मला हे कसे,
समजेल कोणीतरी याचा उलगडा करून मला सांगायला हवे?” आिण त्याने
िफिलप्पाला रथात चढून आपल्यापाशी बसण्यास बोलावले.

32 शास्तर्लेखातील जो भाग तो वाचत होता तो भाग पुढीलपर्माणे
होता, “वधावयला घेऊन जात असलेल्या में ढरासारखा तो होता; लोकर
कातरणार्यांपुढे गप्प राहणार्या कोकरांपर्माणे तो शांत रािहला, त्याने आपले
तोंड उघडले नाही: 33 त्यास लिज्जत केले गेले त्याच्या लीन अवस्थेत त्यास
न्याय िमळाला नाही: त्याच्या िपढीचे वणर्न कोण करील? कारण पृथ्वीवरील
त्याचे जीवन संपिवले गेले आहे.” 34 तो अिधकारी िफिलप्पाला म्हणाला,
“कृपाकरून मला सांगा, हे कोणािवषयी बोलतो आहे? तो स्वतःिवषयी बोलत
आहे,की दुसर्या कोणािवषयी बोलत आहे?” 35मग िफिलप्पाने तोंड उघडले; व
शास्तर्लेखातील यशया संदेष्ट ाच्या भागापासनू सुरुवात करून येशिूवषयीची
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सुवातार् त्यास सांिगतली. 36 ते दोघे पर्वास करीत असताना, एका तळ्याजवळ
आले; तेव्हा अिधकारी म्हणाला, “पाहा, येथे पाणी आहे; माझा बािप्तस्मा
करायला कोणती अडचण आहे?” 37 िफिलप्पाने म्हटले, जर आपण आपल्या
सवर् अंतःकरणाने िवश्वास धरता तर योग्य आहे, त्याने उ र िदले, येशू
िखर्स्त देवाचा पुतर् आहे असा मी िवश्वास धरतो. 38 आिण षंढाने रथ
थांबिवण्याची आज्ञा केली, नंतर िफिलप्प व षंढ हे दोघे उतरून पाण्यात गेले,
आिण िफिलप्पाने त्याचा बािप्तस्मा केला. 39 ते जेव्हा पाण्याबाहेर आले, तेव्हा
पर्भचू्या आत्म्याने िफिलप्पाला दरू नेले; आिण त्या अिधकार्याला िफिलप्प
पुन्हा िदसला नाही, पण तो अिधकारी पुढे तसाच मोठ ा आनंदाने पर्वास करीत
घरी गेला. 40 आपण अजोत नगरात आहोत. असे िफिलप्पाला िदसनू आले
आिण पुढे जात असताना जी जी गावे लागली त्या सवर् गावात त्याने सुवातार्
सांिगतली, नंतर तो कैसरीया शहरास गेला.

9
1 शौल यरूशलेम शहरामध्ये पर्भचू्या अनुयायांना अजनूही धमकावण्याचा

व िजवे मारण्याचा पर्यत्न करीत होता, म्हणनू तो महायाजकाकडे गेला.
2 शौलाने िदिमष्क येथील सभास्थानातील महायाजकाकडून िखर्स्ताच्या
अनुयायांना पकडण्यासाठी अशी अिधकारपतरे् मािगतली की, जर त्यास तेथे
कोणी ‘तो मागर्’ अनुसरणारा*, मग तो पुरूष असो अथवा स्तर्ी, सापडले तर
त्याने त्यांना बांधनू यरूशलेम शहरास आणावे. 3 मग शौल िदिमष्काजवळ
आला तेव्हा एकाएकी, आकाशातनू फारच पर्खर पर्काश त्याच्याभोवती
चमकला; 4शौल जिमनीवर पडला आिण एक वाणी त्याच्याशी बोलताना त्याने
ऐकली, “शौला, शौला, तू माझा छळ का करतोस?” 5शौल म्हणाला, “पर्भू तू
कोण आहेस?” ती वाणी म्हणाली, “मी येशू आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस
तो मीच आहे; 6आता ऊठ, आिण नगरात जा, तुला काय करायचे आहे, ते तुला
तेथे कोणीतरी सांगेल.” 7 जी माणसे शौलाबोबर पर्वास करीत होती, ती तेथेच
स्तब्ध उभी रािहली त्या लोकांनी आवाज ऐकला, पण त्यांना कोणी िदसले नाही.
8 शौल जिमनीवरून उठला, त्याने डोळे उघडले, पण त्यास काहीच िदसेना,
म्हणनू जे लोक त्याच्याबरोबर होते त्यांनी त्याचा हात धरून त्यास िदिमष्क
शहरात नेले. 9 तीन िदवसांपयर्ंत शौलाला काहीच िदसत नव्हते, त्याने काही
खाल्ले िकंवा प्याले नाही.

. 22:6-16; 26:12-18
10 िदिमष्कांमध्ये येशचूा एक िशष्य होता त्याचे नाव हनन्या होते; पर्भू

त्याच्याशी एका दृष्टांतात बोलला तो म्हणाला, “हनन्या.” हनन्याने उ र
िदले, “मी इथे आहे, पर्भ.ू” 11 पर्भू हनन्याला म्हणाला, “ऊठ आिण नीट
नावाच्या रस्त्यावर जा, तेथे यहूदाचे घर शोध व तासर्स शहराहून आलेल्या
शौल नावाच्या व्यक्तीबद्दल िवचार सध्या तो तेथे आहे; व पर्ाथर्ना करीत
* 9:2
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आहे. 12 शौलाने दृष्टांतात पािहले की त्यामध्ये हनन्या नावाचा मनुष्य
आपल्याकडे आला, असनू आपल्यावर हात ठेवत आहे व त्यानंतर त्यास पुन्हा
दृष्टी पर्ाप्त झाली,असे त्यास िदसले.” 13परंतु हनन्याने उ र िदले, “पर्भ,ूमी
त्या मनुष्यािवषयी अनेक लोकांच्या तोंडून ऐकले आहे; यरूशलेम शहरातील
तुझ्या संतांशी तो िकती वाईट रीतीने वागला हे मी ऐकले आहे. 14 आिण
आता जे तुझ्या नावावर िवश्वास ठेवतात अशा लोकांस बांधनू नेण्यासाठी
मुख्य याजकांकडून अिधकारपतर् घेऊन हा शौल येथे आला आहे.” 15 परंतु
पर्भू म्हणाला, “जा, राजांना आिण परराष्ट्रांना आिण इसर्ाएलाचे संतान
यांच्यासमोर माझे नाव घेऊन जाण्याकरता तो माझे िनवडलेले पातर् आहे.
16माझ्या नावाकरीता ज्या गोष्टी त्यास सहन कराव्या लागतील त्या मी त्यास
दाखवनू देईन,” 17हनन्या िनघाला आिण यहदूाच्या घरी गेला, त्याने शौलाच्या
डोक्यावर हात ठेवला आिण म्हटले, “शौल, भाऊ, पर्भू येशनेू तुला इकडे
येत असता रस्त्यावर दशर्न िदले त्यानेच मला तुझ्याकडे पाठवले, यासाठी की,
तुला पुन्हा दृष्टी यावी व तू पिवतर् आत्म्याने पिरपणूर् व्हावे.” 18 लागलीच
खपल्यासारखे काहीतरी शौलाच्या डोळ्यावरून खाली पडले, आिण त्यास
पुन्हा दृष्टी आली शौल तेथनू उठल्यावर त्याचा बािप्तस्मा करण्यात आला.
19 नंतर त्याने अन्न सेवन केल्यावर त्याच्या अंगात शक्ती आली, शौल काही
िदवस िदिमष्क येथील िशष्यांबरोबर रािहला. 20 यानंतर सरळ सभास्थानात
जाऊन शौल येशचू्या नावाची घोषणा करू लागला, येशू हा देवाचा पुतर्
आहे. 21 ज्या लोकांनी शौलाचे बोलणे ऐकले त्या सवार्नंा मोठे नवल वाटले ते
म्हणाले, “यरूशलेम शहरातील ज्या लोकांचा येशचू्या नावावर िवश्वास आहे,
त्या सवार्चा नाश करू पाहणारा हाच नाही काय? तो येशचू्या अनुयायांना
अटक करण्यासाठी येथे आला आहे व तो त्यांना यरूशलेम शहरातील मुख्य
याजकांसमोर उभे करणार आहे.” 22 परंतु शौल अिधकािधक सामथ्यर्शाली
होत गेला, त्याने हे िसद्ध केले की, येशू हाच िखर्स्त आहे आिण त्याचे पुरावे
इतके सबळ होते. िदिमष्क येथील यहदूी त्याच्याबरोबर वाद घालू शकले
नाहीत. 23 काही िदवसानंतर, यहदूी लोकांनी शौलाला िजवे मारण्याचा कट
रचला. 24 यहदूी रातरं्िदवस शहराच्या वेशीवर पहारा देत होते व शौलाला
पकडण्याची वाट पाहत होते. त्यांना शौलाला ठार मारायचे होते, पण त्यांचा
हा बेत शौलास समजला. 25 एके रातर्ी शौलाने ज्यांना िशक्षण िदले होते अशा
काही अनुयायांनी शहरातनू जाण्यासाठी शौलाला मदत केली, अनुयायांनी
शौलाला एका टोपलीत ठेवले, नंतर त्यांनी टोपली गावकुसावरून रातर्ीच्या
वेळी खाली सोडली.

26 नंतर शौल यरूशलेमे शहरास गेला तेथील िवश्वास ठेवणार्यांच्या
पिरवारात िमसळण्याचा त्याने पर्यत्न केला, पण ते त्यास घाबरत होते,
त्यांचा िवश्वासच बसत नव्हता, शौल खरोखर येशचूा िशष्य झाला आहे.
27 परंतु बणर्बाने शौलाचा स्वीकार केला व त्यास घेऊन परे्िषतांकडे गेला.
बणर्बाने सांिगतले की, शौलाने येशलूा िदिमष्कच्या रस्त्यावर पािहले आहे, येशू
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त्याच्याशी कसा बोलला हेही त्याने सिवस्तरणे सांिगतले,मग त्याने परे्िषतांना
सांिगतले की, येशिूवषयीची सुवातार् शौलाने मोठ ा धैयार्ने िदिमष्क येथील
लोकांस सांिगतली. 28 मग शौल अनुयायांसह तेथे रािहला, तो यरूशलेम
शहरामध्ये सगळीकडे गेला. व धैयार्ने पर्भचूी सुवातार् सांगू लागला. 29 शौल
नेहमी गर्ीक भाषा बोलणार्या यहदूी लोकांशी बोलत असे तो त्यांच्याशी
वादिववाद करीत असे, पण ते त्यास मारण्याचा पर्यत्न करीत होते. 30 जेव्हा
बंधुजनांना हे कळाले तेव्हा त्यांनी त्यास कैसरीया येथे नेले, व नंतर तेथनू त्यास
तासार्स पाठवले.

31 अशापर्कारे सवर् यहिूदया, गालील पर्ांत, शोमरोन या पर्देशातील
मंडळीस तेथे शांती लाभली; आिण, मंडळी पिवतर् आत्म्याच्या सांत्वनेत व
परमेश्वराच्या भयात वाढत गेली. 32 मग असे झाले की, पेतर् यरूशलेम
शहराच्या सभोवतालच्या गावामध्ये िफरला, लोद या गावामध्ये जे देवाचे
पिवतर्जन होते त्यांना भेटला. 33 लोद येथे त्यास ऐनेयास नावाचा मनुष्य
आढळला, त्याच्या अंगातनू वारे गेल्याने तो पंगू झाला होता व आठ वष
अंथरुणाला िखळून होता. 34 पेतर् त्यास म्हणाला, “ऐनेयास, येशू िखर्स्त
तुला बरे करीत आहे; ऊठ, आपले अंथरुण नीट कर.” ऐनेयास ताबडतोब उभा
रािहला. 35 लोद येथे राहणार्या सवर् लोकांनी आिण शारोनात राहणार्यांनी
त्यास पािहले, तेव्हा ते सवर् पर्भकूडे वळले.

36 यापो शहरात येशचूी एक िशष्या राहत होती, ितचे नाव तिबथा होते,
(गर्ीक भाषेत ितचे नाव “दुकर् स” होते. त्याचा अथर् हरीण) ती नेहमी लोकांसाठी
चांगली कामे करीत असे गरीबांना दानधमर् करीत असे. 37 जेव्हा पेतर्
लोदमध्ये होता, तेव्हा तिबथा आजारी पडली व मरण पावली; लोकांनी ितला
आंघोळ घालनू व माडीवरच्या एका खोलीत ठेवले. 38 यापो येथील िशष्यांनी
ऐकले की, पेतर् लोदमध्ये आहे, लोद हे यापोजवळ आहे, म्हणनू त्यांनी
दोन माणसे पाठिवली, त्यांनी त्यास िवनंती केली, ते म्हणाले, “त्वरा करा,
आमच्याकडे लवकर या.” 39 पेतर् तयार झाला व त्यांच्याबरोबर गेला, जेव्हा
तो तेथे पोहोचला तेव्हा त्यांनी त्यास माडीवरच्या एका खोलीत नेले, सवर्
िवधवा िस्तर्या पेतर्ाभोवती उभ्या रािहल्या, त्या रडत होत्या, दुकर् स †िजवंत
असताना जे कपडे व झगे ितने तयार केले होते ते त्यांनी पेतर्ाला दाखवले.
40 पेतर्ाने खोलीतील सवार्नंा बाहेर काढले त्याने गुडघे टेकून पर्ाथर्ना केली
आिण दुकर् सच्या शरीराकडे वळून तो म्हणाला, “तिबथा ऊठ” तेव्हा ितने डोळे
उघडले, जेव्हा ितने पेतर्ाला पाहीले तेव्हा ती उठून बसली. 41 त्याने ितला
आपला हात देऊन उभे राहण्यास मदत केली, नंतर त्याने पिवतर्जनांना आिण
िवधवा िस्तर्यांना खोलीमध्ये बोलावले, त्याने तिबथाला त्यांना दाखवले, ती
िजवंत होती. 42 यापोमधील सवर् लोकांस हे समजले, यातील पुष्कळ लोकांनी
पर्भवूर िवश्वास ठेवला. 43 नंतर असे झाले की, तो यापोत िशमोन नावाच्या
कोणाएका कातडे कमावणार्या चांभाराच्या येथे बरेच िदवस राहीला.
† 9:39
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1 कनल्य नावाचा मनुष्य कैसरीयामध्ये राहत होता, तो इटलीक नावाच्या
पलटणीत शतािधपती होता. 2 कनल्य हा भक्तीमान असनू आपल्या कुटंुबासह
देवाचे भय बाळगणारा होता; तो गोरगिरबांना पुष्कळसा दानधमर् करीत असे
आिण तो नेहमी देवाची पर्ाथर्ना करीत असे. 3 एके िदवशी दुपारी तीन
वाजण्याच्या सुमारास, कनल्याला दृष्टांत झाला, त्याने तो स्पष्टपणे पािहला,
त्या दृष्टांतांत देवाचा एक दतू त्याच्याकडे आला आिण त्यास म्हणाला,
“कनल्या!” 4 कनल्य देवदतूाकडे पाहनू भयभीत होऊन आिण म्हणाला. “काय
आहे, पर्भ?ू” देवदतू कनल्याला म्हणाला, “देवाने तुझी पर्ाथर्ना ऐकली आहे,
ज्या गोष्टी तू गरीबांना िदल्या आहेत, त्या देवाने पािहल्या आहेत देवाला
तुझी आठवण आहे.” 5 तू यापो गावी माणसे पाठीव आिण िशमोन नावाच्या
मनुष्यास घेऊ नये, िशमोनाला पेतर् असे सुद्धा म्हणतात. 6तो िशमोन नावाच्या
चांभाराच्या घरी राहत आहे त्याचे घर समुदर्िकनारी आहे. 7कनल्याशी बोलणे
झाल्यावर देवदतू िनघनू गेला नंतर कनल्याने त्याचे दोन िवश्वासू नोकर व एका
धमर्शील िशपायाला बोलावनू घेतले. 8कनल्याने या ितघांना घडलेले सवर्काही
सांिगतले आिण त्यांना यापोला पाठवले.

9 दुसर्या िदवशीही माणसे यापो गावाजवळ आली, ती दुपारची वेळ होती,
त्याचवेळी पर्ाथर्ना करावयास पेतर् गच्चीवर गेला. 10 पेतर्ाला भकू लागली
होती, त्यास काही खावेसे वाटले, ते पेतर्ासाठी जेवणाची तयारी करीत असता
पेतर्ाला तंदर्ी लागली. 11आिण आपल्यासमोर आकाश उघडले असनू मोठ ा
चांदव्यासारखे चार कोपरे धरून सोडलेली एक चादर पृथ्वीवर उतरत आहे
असा दृष्टांत त्यास झाला. 12 त्यामध्ये पृथ्वीवरील सवर्पर्कारचे चालणारे,
सरपटणारे, आकाशात उडणारे पक्षी होते. 13 नंतर एक वाणी पेतर्ाने ऐकली,
“पेतर्ा, ऊठ; यापैकी कोणताही पर्ाणी मारून खा.” 14 पण पेतर् म्हणाला,
“मी तसे कधीच करणार नाही, पर्भू जे अशुद्ध व अपिवतर् आहे असे कोणतेही
अन्न मी कधी खाल्लेले नाही.” 15 पण ती वाणी त्यास पुन्हा म्हणाली, “देवाने
या गोष्टी शुद्ध केल्या आहेत, त्यांना अशुद्ध म्हणू नकोस.” 16 असे तीन वेळा
घडले; मग ते पातर् आकाशात वर घेतले गेले.

17 पेतर् भयचिकत होऊन या दृष्टांताचा अथर् काय असावा यािवषयी िवचार
करू लागला, ज्या लोकांस कनल्याने पाठवले होते, त्यांना िशमोनाचे घर सापडले
ते दाराजवळ उभे होते. 18 त्यांनी िवचारले, “िशमोन पेतर् येथेच राहतो काय?”
19 पेतर् या दृष्टांतािवषयीच िवचार करत असतांना, आत्मा त्यास म्हणाला,
“ऐक, तीन माणसे तुला शोधीत आहेत. 20 ऊठ आिण पायर्या उतरून खाली
जा, कारण मीच त्यांना पाठवले आहे, काही संशय न धरता त्यांच्याबरोबर जा.”
21 मग पेतर् खाली त्या मनुष्यांकडे गेला, तो म्हणाला, “तुम्ही ज्याचा शोध
करीत आहात तो मीच आहे, तुम्ही येथे का आलात?” 22 ती माणसे म्हणाली,
“एका पिवतर् देवदतूाने तुम्हास आमंितर्त करण्यािवषयी कनल्याला सांिगतले
होते कनल्य हा शतािधपती आहे, तो नीितमान मनुष्य आहे तो देवाची उपासना
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करतो, सवर् यहदूी लोक त्याचा आदर करतात, तुम्हास घरी बोलावनू तुमचे शब्द
ऐकावेत असे देवदतूाने त्यास सांिगतले आहे.”

23 पेतर्ाने त्यांना आत बोलावनू घेतले व रातर्भर मुक्काम करण्यास
सांिगतले, दुसर्या िदवशी पेतर् तयार झाला व त्या तीन मनुष्याबरोबर गेला,
यापो येथील काही बंधहूी पेतर्ाबरोबर गेले. 24 दुसर्या िदवशी पेतर् कैसरीया
शहरात आला, कनल्य त्याची वाट पाहत होता, त्याने आपले जवळचे िमतर् व
नातेवाईक यांनाही आपल्या घरी जमा केले होते. 25 जेव्हा पेतर् आत गेला,
तेव्हा कनल्य त्यास भेटला, कनल्याने पेतर्ाच्या पाया पडून आदराने त्यास
नमन केले. 26 पण पेतर् म्हणाला, “उभा राहा, मी तुझ्यासारखाच मनुष्य आहे.”
27 पेतर् त्याच्याशी बोलत घरात गेला आिण आतमध्ये बरेच लोक जमलेले
त्याने पािहले. 28 पेतर् त्या लोकांस म्हणाला, “तुम्ही हे जाणता की, यहदूी
मनुष्याने इतर िवदेशी लोकांच्या घरी जाणे िकंवा त्यांच्याशी संबंध ठेवणे हे
यहदूी िनयमाला धरुन नाही, पण देवाने मला दाखिवले आहे की, मी इतर
मनुष्यमातर्ाला अशुद्ध िकंवा अपिवतर् मानू नये. 29 याच कारणासाठी जेव्हा हे
लोक मला बोलावण्यास आले, तेव्हा मी त्यांच्याशी वाद घातला नाही, आता,
कृपाकरून मला सांगा, तुम्ही मला येथे का बोलावले?”

30 कनल्य म्हणाला, “चार िदवसांपवूी र्, माझ्या घरांमध्ये मी पर्ाथर्ना करीत
होतो, बरोबर याच वेळेला म्हणजे दुपारचे तीन वाजता मी पर्ाथर्ना करीत होतो,
अचानक एक मनुष्य माझ्यासमोर उभा रािहला, त्याने लखलखीत, चमकदार
कपडे घातले होते.” 31 तो मनुष्य म्हणाला, “कनल्या देवाने तुझी पर्ाथर्ना
ऐकली आहे, गरीब लोकांस ज्या वस्तू तू िदल्या आहेत ते देवाने पािहले आहे,
देव तुझी आठवण करतो. 32 म्हणनू यापो या शहरी काही माणसे पाठव व
िशमोन पेतर्ाला बोलावनू घे, पेतर् हा िशमोन चांभाराच्या घरी राहत आहे
आिण त्याचे घर समुदर्ाच्या जवळ आहे. 33 तेव्हा मी लागलीच तुम्हास िनरोप
पाठिवला, तुम्ही येथे आलात ही तुमची मोठी कृपा आहे, तेव्हा आम्हास जे काही
सांगण्याची आज्ञा पर्भनेू तुम्हास िदली आहे, ते ऐकण्यासाठी आम्ही सवर् आता
येथे देवासमोर जमलेले आहोत.”

34 पेतर्ाने बोलायला सुरुवात केली मला आता हे खरोखर समजले आहे की,
“देवाला पर्त्येक मनुष्य सारखाच आहे. 35 पर्त्येक राष्ट्रात जो कोणी त्याची
भक्ती करतो आिण योग्य ते करतो, त्यास देव स्वीकारतो, व्यक्ती कोणत्या
देशाची आहे, हे महत्त्वाचे नाही. 36 देव इसर्ाएली लोकांशी बोलला, देवाने
त्यांना सुवातार् पाठिवली की, येशू िखर्स्ताद्वारे शांती जगात आली आहे, येशू
सवार्चंा पर्भू आहे.

37सगळ्या यहदूीया पर्ांतात काय घडले हे तुम्हा सवार्नंा माहीत आहे, त्याची
सुरुवात योहानाने लोकांस बािप्तस्म्यािवषयी गालील पर्ांतात जो संदेश िदला,
त्याने झाली. 38 नासरेथच्या येशिूवषयी तुम्हास मािहती आहे, देवाने त्यास
पिवतर् आत्म्याचा व सामथ्यार्चा अिभषेक केला, येशू सगळीकडे लोकांसाठी
चांगल्या गोष्टी करीत गेला, जे लोक दुष्ट आत्म्याने पछाडले होते त्यांना
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येशनेू बरे केले, कारण देव त्याच्याबरोबर होता. 39 येशनेू संपणूर् यहदूीया
पर्ांतात आिण यरूशलेम शहरात जे जे केले त्या सवर् गोष्टी आम्ही पािहल्या
आिण आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत, पण येशलूा मारण्यात आले, लाकडाच्या
वधस्तंभावर त्यांनी त्यास टांगनू मारले. 40 परंतु देवाने ितसर्या िदवशी त्यास
िजवंत केले देवाने येशलूा लोकांस स्पष्ट पाहू िदले. 41 परंतु सवर्च माणासांनी
येशलूा पािहले नाही, देवाने त्यांना अगोदरच साक्षीदार म्हणनू िनवडले होते,
त्यांनीच त्यास पािहले, ते साक्षीदार आम्ही आहोत येशू मरणातनू उठिवला
गेल्यानंतर आम्ही त्याच्याबरोबर अन्नपाणी सेवन केले. 42 येशनेू आम्हास
‘लोकांस उपदेश करायला सांिगतले, िजवंतांचा आिण मरण पावलेल्यांचा न्याय
करण्यासाठी देवाने त्यास आपल्याला आहे’ हे सांगण्यासाठी त्याने आम्हास
आज्ञा केली. 43 जो कोणी येशवूर िवश्वास ठेवतो, त्यास क्षमा केली जाईल,
येशचू्या नावामध्ये देव त्या व्यक्तीच्या पापांची क्षमा करील, सवर् संदेष्टे हे खरे
आहे असे म्हणतात.”

44 पेतर् हे बोलत असतानाच त्याचे बोलणे ऐकत बसलेल्या सवर् लोकांवर
पिवतर् आत्मा उतरला. 45यहदूी संुता झालेले िवश्वास ठेवणारे जे पेतर्ाबरोबर
आले होते, ते चिकत झाले, यहदूी नसलेल्या लोकांवरसुद्धा पिवतर् आत्माच्या
दानाचा वषार्व झाला आहे, यामुळे ते चिकत झाले. 46 आिण यहदूी नसलेल्या
लोकांस िनरिनराळ्या भाषा बोलताना आिण देवाची स्तुती करताना यहदूी
लोकांनी ऐकले. 47मग पेतर् म्हणाला, “या लोकांस पाण्याने बािप्तस्मा देण्यास
आपण नकार देऊ शकत नाही, ज्यापर्माणे आम्हास िमळाला, त्याचपर्माणे
त्यांनाही पिवतर् आत्मा िमळाला आहे.” 48 म्हणनू पेतर्ाने कनल्य, त्याचे
नातेवाईक आिण िमतर् यांना येशू िखर्स्ताच्या नावाने बािप्तस्मा देण्याची
आज्ञा केली, मग पेतर्ाने आणखी काही िदवस त्यांच्याबरोबर रहावे अशी त्या
लोकांनी त्यास िवनंती केली.

11
1 यहदूी नसलेल्या लोकांनीसुद्धा देवाच्या वचनाचा स्वीकार केला आहे हे

यहदूीया पर्ांतातील परे्िषतांनी व बंधनूी ऐकले. 2 पण जेव्हा पेतर् यरूशलेम
शहरास आला, तेव्हा संुता झालेला यहदूी िवश्वासी गट त्याच्यावर िटका करू
लागले. 3 ते म्हणाले, “जे संुता न झालेले व परराष्ट्रीय आहेत अशा िवश्वास
ठेवणार्या लोकांच्या घरी तुम्ही गेला, एवढेच नव्हे तर तुम्ही त्यांच्यासह
जेवणही केले.” 4 म्हणनू पेतर्ाने त्यांना सवर् घटना सिवस्तर स्पष्ट करून
सांिगतल्या. 5 पेतर् म्हणाला, मी यापो शहरात पर्ाथर्ना करीत असताना
मला तंदर्ी लागल्यासारखे झाले व मी एक दृष्टांत पािहला की, मोठ ा
चांदव्यासारखे चार कोपरे धरून सोडलेली एक चादर माझ्यापयर्ंत आली. 6 मी
त्याच्याकडे न्याहाळून पाहनू िवचार करीत होतो, मी त्यामध्ये पृथ्वीवरील चार
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पायाचे पर्ाणी, जंगली पश,ू सरपटणारे पर्ाणी आिण आकाशात उडणारे पक्षी
मी त्यामध्ये पािहले. 7एक वाणी माझ्याशी बोलताना मी ऐकली, “पेतर्ा, ऊठ,
मारून खा!” 8 पण मी म्हणालो, “पर्भ,ू मी असे कधीही करणार नाही, मी
अपिवतर् िकंवा अशुद्ध असे कधीच खाल्ले नाही.” 9 आकाशातनू त्या वाणीने
पुन्हा उ र िदले, “देवाने या गोष्टी शुद्ध केल्या आहेत, त्यांना अशुद्ध म्हणू
नकोस.” 10 असे तीन वेळा घडले, मग ते सवर् पुन्हा वर आकाशात घेतले गेले.
11 इतक्यात पाहा, तीन माणसे ज्या घरामध्ये आम्ही होतो त्यापुढे कैसरीयाहनू
माझ्याकडे पाठवलेली तीन माणसे येऊन उभी रािहली. 12 आत्म्याने मला
कोणत्याही पर्कारचा संशय न धिरता त्यांच्याबरोबर जाण्यास सांिगतले, हे
सहा बंधू जे येथे आहेत, तेही माझ्याबरोबर होते, आम्ही कनल्याच्या घरी
गेलो. 13 कनल्याने आपल्या घरात देवदतू उभा असलेला कसा िदसला हे
आम्हास सांिगतले, देवदतू कनल्याला म्हणाला, “काही माणसे यापोस पाठव,
िशमोन पेतर्ाला बोलावनू घे. 14 तो तुझ्याशी बोलेल, तो ज्या गोष्टी तुला
सांगेल, त्यामुळे तुझे व तुझ्या कुटंुबाचे तारण होईल.” 15 त्यानंतर मी माझ्या
भाषणाला सुरुवात केली, सुरुवातीला ज्यापर्माणे पिवतर् आत्मा आपल्यावर
आला तसाच तो त्यांच्यावरही आला. 16 तेव्हा मला पर्भचेू शब्द आठवले, पर्भू
म्हणाला होता, “योहान लोकांचा बािप्तस्मा पाण्याने करीत असे हे खरे, पण
तुमचा बािप्तस्मा पिवतर् आत्म्याने होईल.” 17 आपण पर्भू येशू िखर्स्तावर
िवश्वास ठेवला तेव्हा जसे आपणांस तसे त्यांसही देवाने सारखेच दान िदले,
मग देवाला अडिवणारा असा मी कोण? 18 जेव्हा त्यांनी या गोष्टी ऐकल्या,
तेव्हा ते शांत रािहले, त्यांनी देवाची स्तुती केली आिण म्हणाले, “तर मग देवाने
परराष्ट्रीयांसही जीवन िमळावे म्हणनू पश्चा ापबुद्धी िदली आहे.”

19 स्तेफन मारला गेल्यानंतरच्या काळात जो छळ झाला, त्यामुळे िवश्वास
ठेवणारे यरूशलेम शहरापासनू दरू िठकाणी फेनीके पर्ांत, कुपर् बेट व
अंत्युिखया शहरापयर्ंत पांगले गेले, िवश्वास ठेवणार्यांनी या िठकाणी फक्त
यहदूी लोकांसच सुवातार् सांिगतली. 20 यातील काही िवश्वास ठेवणारे कुपर् व
कुरेने येथे राहणारे होते, जेव्हा हे लोक अंत्युिखयात आले, तेव्हा त्यांनी या गर्ीक
लोकांस येशिूवषयीची सुवातार् सांिगतली. 21 पर्भू िवश्वास ठेवणार्यांना मदत
करीत होता आिण बर्याच मोठ ा गटाने िवश्वास ठेवला व ते पर्भलूा अनुसरू
लागले. 22 यािवषयीची बातमी यरूशलेम शहरातील िवश्वास ठेवणार्या
मंडळीच्या कानावर आली, म्हणनू यरूशलेम शहरातील िवश्वास ठेवणार्यांनी
बणर्बाला अंत्युिखयाला पाठवले. 23 बणर्बा चांगला मनुष्य होता, तो पिवतर्
आत्म्याने आिण िवश्वासाने पणूर्पणे भरलेला होता, जेव्हा बणर्बा अंत्युिखयाला
गेला, तेव्हा त्याने पािहले की, देवाने या लोकांवर खपू कृपा केली आहे, त्यामुळे
बणर्बाला खपू आनंद झाला, अंत्युिखयातील सवर् िवश्वास ठेवणार्यांना त्याने
उ ेजन िदले, त्याने त्यांना सांिगतले, कधीही तुमचा िवश्वास गमावू नका,
नेहमी पर्भचूी आज्ञा अंतःकरणापासनू पाळा. 24 तो चागंला मनुष्य होता
आिण पिवतर् आत्म्याने व िवश्वासाने पणूर् होता; तेव्हा पर्भलूा पुष्कळजण
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िमळाले. 25 जेव्हा बणर्बा तासार्स गेला तेव्हा तो शौलाचा शोध घेत होता.
26 जेव्हा बणर्बाने त्यास शोधले तेव्हा त्याने शौलाला आपल्यासह अंत्युिखयाला
आणले, शौलाने व बणर्बाने वषर्भर तेथे मंडळीत राहनू पुष्कळ लोकांस िशकवले,
अंत्युिखयामध्ये येशचू्या अनुयायांना ‘िखर्स्ती’ हे नाव पिहल्यांदा िमळाले.

27 याच काळात काही संदेष्टे यरूशलेम शहराहनू अंत्युिखयास आले.
28यांच्यापैकी एकाचे नाव अगब होते, अंत्युिखयात तो उभा रािहला आिण बोलू
लागला, पिवतर् आत्म्याच्या साहाय्याने तो म्हणाला, फार वाईट काळ सवर्
पृथ्वीवर येत आहे, लोकांस खायला अन्न िमळणार नाही, क्लौिदया राजा राज्य
करीत होता तेव्हा त्याच्या काळात हे घडले. 29 िवश्वास ठेवणार्यांनी ठरवले की,
यहदूीया येथील आपल्या बंधू व भिगनीनंा जास्तीत जास्त मदत पाठिवण्याचा
पर्यत्न करावा पर्त्येक िशष्याने जास्तीत जास्त मदत पाठवण्याचे ठरवले.
30 त्यांनी पैसे गोळा करून बणर्बा व शौल यांच्याकडे िदले, मग बणर्बा व शौल
यांनी ते पैसे यहदूीयातील वडीलजनांकडे पाठवनू िदले.

12
1 त्या वेळेच्या सुमारास हेरोद राजाने मंडळीतील काही जणांस छळावे

म्हणनू त्यांच्यावर हात टाकला. 2 योहानाचा भाऊ याकोबा ह्याला त्याने
तलवारीने िजवे मारले. 3 हेरोदाने पािहले की, यहदूी अिधकार्यांना हे आवडले
आहे, म्हणनू त्याने पेतर्ालासुद्धा अटक करण्याचे ठरवले, ते बेखमीर भाकरीचे
िदवस होते. 4 हेरोदाने पेतर्ाला अटक करून तुरंुगात टाकले, त्याच्या
रखवालीकिरता त्यास िशपायांच्या चार चौकड ांच्या स्वाधीन केले, वल्हांडण
सण झाल्यावर पेतर्ाला लोकांसमोर आणण्याची योजना होती. 5 म्हणनू
पेतर्ाला तंुरूगात ठेवण्यात आले, पण मंडळी सातत्याने पेतर्ासाठी देवाकडे
पर्ाथर्ना करीत होती.

6 पेतर् दोन िशपायांच्यामध्ये झोपला होता, त्यास दोन साखळ्यांनी बांधले
होते, तुरंुगाच्या दाराजवळ आणखी काही िशपाई पहारा देत होते, ती रातर्ीची
वेळ होती व हेरोदाने असा िवचार केला की, दुसर्या िदवशी पेतर्ाला लोकांसमोर
आणावे. 7 तेव्हा पाहा, अचानक परमेश्वराचा दतू तेथे उभा रािहला, तुरंुगाच्या
खोलीत एकदम पर्काश पडला, देवदतूाने पेतर्ाच्या कुशीला स्पशर् करून त्यास
उठवले, देवदतू म्हणाला, “लवकर ऊठ!” तेव्हा पेतर्ाच्या हातातील साखळ्या
गळून पडल्या. 8 देवदतू पेतर्ाला म्हणाला, “कपडे घाल व तुझ्या वहाणा
घाल,” मग पेतर्ाने कपडे घातले, मग देवदतू म्हणाला, “तुझा झगा अंगात
घाल व माझ्यामागे ये.” 9 मग देवदतू बाहेर पडला व पेतर् त्याच्यामागे
चालला, पेतर्ाला कळत नव्हते की, हे खरोखर काय करीत आहे, त्यास वाटले
आपण दृष्टांत पाहत आहोत. 10 पिहल्या व दुसर्या फेर्यातील पहारेकर्यांना
ओलांडून पेतर् व देवदतू लोखंडी दाराजवळ येऊन पोहोचले, ते त्यांच्यासाठी
आपोआप उघडले, पेतर् व देवदतू दरवाजामधनू बाहेर पडले, त्यांनी एक रस्ता
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पार केला आिण अचानक देवदतू पेतर्ाला सोडून िनघनू गेला. 11 पेतर्ाला मग
कळले की नक्की काय घडले आिण तो म्हणाला, “आता मला समजले की पर्भनेू
खरोखर त्याचा दतू माझ्याकडे पाठिवला व त्याने मला हेरोदाच्या हातातनू व
यहदूी लोकांचा संपणूर् अपेक्षाभंग करून मला सोडवले आहे.”

12 या गोष्टीचंी जाणीव झाल्यावर पेतर् मरीयेच्या घरी गेला, ती योहान
ज्याला माकर् ही म्हणत त्याची आई होती, पुष्कळ लोक त्यािठकाणी जमले होते,
ते सवर् पर्ाथर्ना करीत होते. 13 पेतर्ाने फाटकाचा दरवाजा ठोठावला, तेव्हा रुदा
नावाची दासी फाटक उघडण्यासाठी आली. 14 ितने पेतर्ाचा आवाज लगेच
ओळखला आिण ती खपू आनंिदत झाली, ती फाटक उघडण्याचेसुद्धा िवसरून
गेली, ती आतमध्ये पळाली आिण लोकांस ितने सांिगतले, “पेतर् दाराजवळ
उभा आहे.” 15 िवश्वास ठेवणारे रुदाला म्हणाले, “तुला वेड लागले आहे!” परंतु
पेतर् दाराजवळ उभा आहे,असे रुदा परत परत अगदी कळकळीने सांगू लागली,
म्हणनू लोक म्हणाले, “तो पेतर्ाचा दतू असला पािहजे.” 16 पण पेतर् बाहेरून
फाटक सारखे ठोठावत होता, जेव्हा िवश्वास ठेवणार्यांनी फाटक उघडले, तेव्हा
त्यांनी पेतर्ाला पािहले, ते चिकत झाले होते. 17 पेतर्ाने हाताने खुणावनू
शांत राहायला सांिगतले, मग त्याने पर्भनेू तुरंुगातनू कसे आणले हे सिवस्तर
सांिगतले, तो म्हणाला, “याकोब व इतर बांधवांना काय घडले ते सांगा,” मग
पेतर् तेथनू िनघनू दुसर्या िठकाणी गेला.

18 दुसर्या िदवाशी िशपाई फार हताश झाले होते, पेतर्ाचे काय झाले असावे
याचा ते िवचार करीत होते. 19 हेरोदाने पेतर्ाला सगळीकडे शोधले पण तो
त्यास शोधू शकला नाही, मग हेरोदाने पहारेकर्यांना पर्श्न िवचारले व त्यांना
मरणाची िशक्षा ठोठावली, नंतर हेरोद यहदूीया पर्ांतातनू िनघनू गेला, तो
कैसरीया शहरात गेला व तेथे काही काळ रािहला.

20 हेरोद सोर व िसदोन नगरातील लोकांवर फार रागावला होता, ते लोक
िमळून हेरोदाला भेटायला आले, ब्लस्तला आपल्या बाजलूा वळिवण्यात ते
यशस्वी झाले, ब्लस्त हा राजाचा खाजगी सेवक होता, लोकांनी हेरोदाकडे
शांततेची मागणी केली कारण त्यांचा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत हेरोदाच्या
देशावर अवलंबनू होता. 21 हेरोदाने त्यांना भेटण्यासाठी एक िदवस
ठरवला, त्यािदवशी हेरोदाने आपला संुदर दरबारी पोशाख घातला होता, तो
न्यायासनावर बसनू लोकांसमोर भाषण करू लागला. 22लोक मोठ ाने आरोळी
करून म्हणाले, “ही तर देवाची वाणी आहे, मनुष्याची नव्हे!” हेरोदाने या
स्तुतीचा स्वीकार केला. 23 आिण त्याने देवाला गौरव िदला नाही, म्हणनू
परमेश्वराच्या दतूाने त्यावर पर्हार केला, तो िकडे पडून मरण पावला.

24 देवाचे वचन जास्तीत जास्त लोकांपयर्ंत पसरत गेले व लोकांस परे्िरत
करीत होता, िवश्वास ठेवणार्यांचा गट िदवसें िदवस मोठा होत होता.

25 बणर्बा व शौलाने त्यांचे यरूशलेम शहरातील काम संपिवल्यानंतर ते
अंत्युिखयाला परत आले, त्यांनी माकर् योहान याला त्यांच्याबरोबर घेतले.
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13
1 अंत्युिखया येथील िखर्स्ती मंडळीत काही संदेष्टे व िशक्षक होते, ते

पुढीलपर्माणेः बणर्बा, िशमोन िनगर्,लकू्य कुरेनेकर,मनाएन (जो हेरोदाबरोबर
लहानाचा मोठा झाला होता) आिण शौल. 2 ही सवर् माणसे परमेश्वराची
आराधना करीत व उपवास करीत असता, पिवतर् आत्मा त्यांना म्हणाला,
“बणर्बा व शौलाला ह्यांना ज्या कामासाठी मी बोलावले आहे त्यासाठी त्यांना
माझ्याकिरता वेगळे करा.” 3 म्हणनू मंडळीने उपवास व पर्ाथर्ना केल्या, त्यांनी
बणर्बा व शौल यांच्या डोक्यांवर हात ठेवनू पर्ाथर्ना केली, मग त्यांना पाठवनू
िदले.

4 पिवतर् आत्म्याच्याद्वारे बणर्बा व शौल यांना पाठिवण्यात आले, ते
सलुकीयात गेले, नंतर तेथनू समुदर्माग कुपर् बेटावर गेले. 5 ते जेव्हा सलमी
शहरात आले, तेव्हा त्यांनी देवाचे वचनाची यहदूी लोकांच्या सभास्थानात
घोषणा केली माकर् म्हटलेला योहान हाही त्यांच्या मदतीला होता. 6 ते
संपणूर् बेट पार करून पफे शहरास गेले, पफे येथे त्यांना एक यहदूी मनुष्य
भेटला, तो जादचू्या करामती करीत असे, त्याचे नाव बयशू होते, तो खोटा
संदेष्टा होता. 7 बयशू नेहमी िसग्यर् पौल याच्या िनकट राहण्याचा पर्यत्न
करायचा, िसग्यर् पौल राज्यपाल होता व तो हुशार होता, त्याने बणर्बा व
शौल यांना आपणाकडे बोलावले, त्यास त्यांच्याकडून देवाचे वचन ऐकण्याची
उत्कंठा दाखवली. 8 परंतु अलीम “जादगूार” (त्याच्या नावाचा अथर् हाच आहे)
हा बणर्बा व शौल यांच्यािवरुद्ध होता, राज्यपालाने िवश्वास ठेवू नये म्हणनू
अलीमने त्याचे मन वळिवण्याचा पर्यत्न केला. 9 पण शौल, ज्याला पौलिह
म्हणत, तो पिवतर् आत्म्याने भरला होता, पौलाने त्याच्याकडे रोखनू पािहले
व म्हणाला. 10 “सैतानाच्या पुतर्ा तू दुष्टाईने व खोटेपणाने भरलेला आहेस,
अवघ्या नीितमानाच्या वैर्या, तू पर्भचेू सरळ मागर् िवपरीत करण्याचे सोडून
देणार नाहीस काय? 11 तर आता पाहा, पर्भचूा हात तुझ्यावर आहे, तू आंधळा
होशील व काही वेळपयर्ंत तुला सयूर् िदसणार नाही,” मग लागलेच अलीमावर
धुके व अंधार पडला आिण तो आपल्याला कोणी हाती धरून चालवावे म्हणनू
इकडेितकडे िफरुन मनुष्यांचा शोध करू लागला. 12 तेव्हा जे झाले ते पाहनू
राज्यपालाने िवश्वास ठेवला, पर्भचू्या िशक्षणाने तो चिकत झाला.

13 पौल व जे त्याचे िमतर् त्याच्याबरोबर होते ते पफेकडून समुदर्माग
िनघाले, ते पंफुिलयातील िपगार् गावी आले, परंतु योहान *त्यांना सोडून परत
यरूशलेमे शहरास गेला. 14 पौल व त्याच्या िमतर्ांनी त्यांचा पर्वास पुढे
चालू ठेवला, िपगार्पासनू पुढे ते िपिसदीयांतील अंत्युिखयास गेले आिण शब्बाथ
िदवशी ते सभास्थानात गेले आिण तेथे बसले. 15 तेव्हा िनयमशास्तर् आिण
* 13:13
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संदेष्टयांच्या लेखाचे वाचन झाल्यावर सभास्थानाच्या अिधकार्यांनी पौल व
बणर्बाला िनरोप पाठिवला, “बंधुनो, येथील लोकांस काही मदत होईल असे
काही बोधवचने सांगा.” 16 पौल उभा रािहला आिण आपला हात उंचावनू
म्हणाला, “अहो इसर्ाएल लोकांनो व देवाचे भय धरणार्यांनो, ऐका. 17 या
इसर्ाएल लोकांच्या देवाने आपल्या वाडविडलांची िनवड केली आिण ते ज्या
काळात िमसरमध्ये परकी म्हणनू राहत होते, त्या काळात देवाने त्यांना अगिणत
केले आिण उभारलेल्या बाहनेू त्यांना तेथनू बाहेर आणले. 18 आिण देवाने
अरण्यातील चाळीस वषार्त त्यांना सहनशीलता दाखिवली. 19 देवाने कनानच्या
पर्देशातील सात राष्ट्रांना नाश केला, देवाने त्यांच्या जिमनी त्याच्या लोकांस
िदल्या. 20 हे सवर् साधारणपणे चारशेपन्नास वषार्त घडले, त्यानंतर देवाने
शमुवेल संदेष्ट ापयर्ंत आपल्या लोकांस न्यायाधीश नेमनू िदले. 21 मग
लोकांनी राजाची मागणी केली, देवाने त्यांना िकशाचा पुतर् शौल याला िदले,
शौल हा बन्यािमनाच्या वंशातील होता, तो चाळीस वषार्पयर्ंत राजा होता.
22 नंतर देवाने शौलाला काढून टाकले, देवाने दावीदाला त्यांचा राजा केले,
दावीदािवषयी देव असे बोलला इशायाचा पुतर्, दावीद मला माझ्या मनासारखा
िमळाला आहे, तो माझी सवर् इच्छा पणूर् करील. 23 याच दािवदाच्या वंशजातनू
देवाने इसर्ाएल लोकांचा तारणारा आिणला, तो वंशज येशू आहे, देवाने हे
करण्याचे अिभवचन िदले होते. 24 येशू येण्यापवूी र् सवर् इसर्ाएली लोकांस
योहानाने उपदेश केला, त्यांच्या अंतःकरणात बदल व्हावा म्हणनू योहानाने
लोकांस सांिगतले की, त्यांनी बािप्तस्मा घेतला पािहजे. 25 जेव्हा योहान आपले
काम संपवत होता, तेव्हा तो म्हणाला, ‘मी कोण आहे असे तुम्हास वाटते? मी
िखर्स्त नाही, तो नंतर येत आहे, त्याच्या वहाणांचे बंद सोडण्याची सुद्धा माझी
लायकी नाही.’

26 माझ्या बंधुनो, अबर्ाहामच्या कुटंुबातील पुतर्ांनो आिण तुम्ही यहदूी
नसलेले पण खर्या देवाची उपासना करणारे, ऐका! या तारणाची बातमी
आम्हास सांिगतली गेली. 27 यरूशलेम शहरामध्ये राहतात ते यहदूी व त्यांचे
अिधकारी यांनी त्यास ओळखले नाही, येशू हा तारणारा होता, येशिूवषयी जे
शब्द संदेष्ट ानी िलिहले ते यहदूी लोकांसाठी पर्त्येक शब्बाथाच्या वारी वाचले
गेले, परंतु त्यांना ते समजले नाही, यहदूी लोकांनी येशलूा दोषी ठरवल्याने
त्यांनी ते भिवष्यावाद्यांचे शब्द खरे ठरवले. 28 येशनेू का मरावे याचे खरे कारण
ते शोधू शकले नाहीत, पण त्यांनी िपलाताला सांिगतले की त्यास िजवे मारावे.
29 शास्तर्ामध्ये येशचू्याबद्दल या गोष्टी िलिहल्या होत्या की, जे वाईट ते
त्याच्याबाबतीत घडणारे होते, ते सवर् या यहदूी लोकांनी येशलूा केले, मग
त्यांनी येशलूा वधस्तंभावरुन खाली घेतले व त्यास कबरेत ठेवले. 30 पण देवाने
त्यास मरणातनू उठवले. 31 यानंतर, पुष्कळ िदवसांपयर्ंत जे त्याच्याबरोबर होते,
त्यांना गालील पर्ांतापासनू यरूशलेम शहरापयर्ंत येशनेू दशर्न िदले, ते लोक
आता त्याचे साक्षीदार म्हणनू लोकांसमोर आहेत. 32 आम्ही तुम्हास देवाने जे
अिभवचन आमच्या वाडविडलांना िदले त्यािवषयी सुवातार् सांगतो.
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33 आम्ही त्यांची लेकरे †आहोत आिण देवाने हे अिभवचन आमच्या बाबतीत
खरे करून दाखिवले, देवाने हे येशलूा मरणातनू पुन्हा उठिवण्याद्वारे केले, आम्ही
यािवषयी स्तोतर्संिहतेमध्येसुद्धा वाचतोः ‘तू माझा पुतर् आहेस,आज मी तुला
जन्म िदला आहे.’

34 िशवाय त्याने कुजण्याच्या अवस्थेपयर्ंत जाऊ नये म्हणनू त्याने त्यास
मरणातनू उठवले, यािवषयी त्याने असे सांिगतले आहे की, ‘दािवदाला देण्यात
आलेली पिवतर् व िनिश्चत आशीवार्द तुम्हास देईन.’ 35 म्हणनू आणखी एका
स्तोतर्ात तो म्हणतोः ‘तू तुझ्या पिवतर् पुरुषाला कबरेत कुजण्याचा अनुभव
येऊ देणार नाहीस.’

36 कारण दावीद आपल्या िपढीची देवाच्या इच्छेपर्माणे सेवा करून मरण
पावला, आपल्या वाडविडलांशेजारी त्यास पुरले आिण कबरेत त्याचे शरीर
कुजले. 37 पण ज्याला देवाने मरणातनू पुन्हा उठवले, त्यास कुजण्याचा अनुभव
आला नाही. 38 बंधुनो, आम्ही जी घोषणा करीत आहोत ते तुम्ही समजनू घेतले
पािहजेः या एकाकडूनच तुमच्या पापांची क्षमा तुम्हास िमळू शकते. 39 मोशेचे
िनयमशास्तर् तुम्हास तुमच्या पापांपासनू मुक्त करणार नाही, पण पर्त्येक
व्यक्ती जी त्याच्यावर िवश्वास ठेवते, ती त्याच्याद्वारे त्या सवार्ंिवषयी न्यायी
ठरिवली जाते. 40 संदेष्टयांनी सांिगतलेल्या काही गोष्टी घडतील, सावध
राहा! या गोष्टी तुमच्याबाबत होऊ नयेत म्हणनू जपा. 41 अहो िधक्कार
करणार्यांनो, पाहा, आश्चयर् करा व नाहीसे व्हा, कारण तुमच्या काळामध्ये मी
एक कायर् करतो, ज्याच्यावर तुमचा िवश्वास बसणार नाही कोणी ते स्पष्ट करून
सांिगतले तरी तुम्ही त्याच्यावर िवश्वास ठेवणार नाही.”

42 जेव्हा पौल व बणर्बा जाऊ लागले, तेव्हा लोक म्हणाले की, पुढील
शब्बाथाच्या िदवशी परत या आिण आम्हास यािवषयी अिधक सांगा.
43सभास्थानातील बैठक संपल्यावर अनेक यहदूी लोक आिण यहदूी मतानुसारी
चालणारे इतर धािमर्क लोक पौल व बणर्बा यांच्यामागे गेले, पौल व बणर्बा यांनी
त्या लोकांस देवाच्या कृपेत िटकून राहण्यास कळकळीची िवनंती केली.

44 पुढील शब्बाथवारी शहरातील जवळ जवळ सवर् लोक परमेश्वराचे वचन
ऐकण्यासाठी एकतर् जमले. 45 यहदूी लोकांनी त्या सवार्नंा तेथे पािहले,
त्यामुळे यहदूी लोकांस मत्सर वाटू लागला, तेही काही फार वाईट गोष्टी
बोलले आिण जे पौल बोलला त्यािवरुद्ध वाद उपिस्थत केला. 46 पण पौल
व बणर्बा फार धैयार्ने बोलले, ते म्हणाले, “देवाचे वचन तुम्हा यहदू्यांना पर्थम
आम्हास सांिगतलेच पािहजे, पण तुम्ही ऐकण्यास नकार देत आहात, तुम्ही
तुमचे स्वतःचेच नुकसान करून घेत आहात व अनंतकाळचे जीवन पर्ाप्त
करून घेण्यासाठी अपातर् ठरत आहात! म्हणनू आम्ही आता दुसर्या देशांतील
परराष्ट्रीय लोकांकडे जाऊ. 47 पर्भनेू आम्हास आज्ञा िदली आहे की,
‘परराष्ट्रीयांसाठी मी तुम्हास पर्काश असे केले यासाठी की, तुम्ही पृथ्वीवरील
सवर् लोकांस तारणाचा मागर् दाखवू शकाल.’
† 13:33
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48 जेव्हा यहदूी नसलेल्यांनी पौलाला असे बोलताना ऐकले तेव्हा ते फार
आनंिदत झाले, परमेश्वराच्या वचनाला त्यांनी गौरव िदले आिण त्या लोकांपैकी
पुष्कळांनी वचनावर िवश्वास ठेवला, कारण ते अनंतकाळच्या जीवनासाठी
िनवडले गेले होते. 49 आिण परमेश्वराचा संदेश संपणूर् देशात सांिगतला गेला.”
50 तेव्हा यहदूी लोकांनी शहरातील काही धािमर्क िस्तर्या व पुढारी यांना
भडकावनू िदले, त्या लोकांनी पौल व बणर्बा यांच्यािवरुद्ध अनेक वाईट गोष्टी
केल्या आिण त्यांना शहराबाहेर घालवनू िदले. 51 मग पौल व बणर्बा यांनी
आपल्या पायाची धळू झटकली व ते इकुन्या शहराला गेले. 52 इकडे येशचेू
िशष्य आनंदाने व पिवतर् आत्म्याने पणूर् झाले.

14
1 पौल व बणर्बा इकुन्या शहरात गेले, ते तेथील यहदूी सभास्थानात गेले,

तेथील लोकांशी ते बोलले, पौल व बणर्बा अशा रीतीने बोलले की, पुष्कळ
यहदूी लोकांनी व गर्ीक लोकांनी त्यांनी जे सांिगतले त्यावर िवश्वास ठेवला.
2 परंतु काही यहदूी लोकांनी िवश्वास ठेवला नाही, त्यांनी परराष्ट्रीय लोकांची
मने भडकािवली आिण बंधुजनांिवषयीची मने वाईट केली. 3 म्हणनू पौल व
बणर्बाने त्यािठकाणी बरेच िदवस मुक्काम केला आिण परमेश्वराच्या बलाने
येशिूवषयी धैयार्ने सांगत राहीले, पौल व बणर्बाने देवाच्या कृपेिवषयी साक्ष
िदला, परमेश्वराने त्यांना पौल व बणर्बाला चमत्कार व अदभ्तेू कृत्ये करण्यास
मदत करून ते जे काही सांगत होते ते खरे ठरवले. 4 परंतु शहरातील काही
लोकांस यहदूी लोकांची मते पटली, दुसर्या लोकांस परे्िषत पौल व बणर्बाचे
म्हणणे पटले, त्यामुळे शहरात दोन तट पडले. 5 काही परराष्ट्रीय लोक, काही
यहदूी लोक व त्यांचे पुढारी यांनी पौल व बणर्बाला बांधले व इजा करण्याचा
पर्यत्न केला, त्यांना पौल व बणर्बा यांना दगडमार करून मारावयाचे होते.
6 पौल व बणर्बा यांना जेव्हा त्यािवषयी कळले तेव्हा त्यांनी ते शहर सोडले,
ते लुसर् व दब या लुकविनया देशाच्या नगरात गेले आिण त्या शहरांच्या
सभोवतालच्या पिरसरात गेले. 7 आिण तेथे त्यांनी सुवातार् सांिगतली.

8 लुसर् येथे एक मनुष्य होता त्याचे पाय अधू होते तो जन्मतःच पांगळा
जन्मला होता व कधीच चालला नव्हता. 9 पौल भाषण करीत असताना
हा मनुष्य ऐकत होता, पौलाने त्याच्याकडे दृष्टी लावनू व त्यास आपण बरे
होऊ असा त्या मनुष्याचा िवश्वास आहे असे पाहनू. 10 मोठ ाने म्हणाला,
“तुझ्या पायांवर नीट उभा राहा!” तेव्हा त्या मनुष्याने उडी मारली आिण चालू
लागला. 11पौलाने केलेले लोकांनी जेव्हा पािहले, तेव्हा ते आपल्या लुकविनया
भाषेत ओरडले, ते म्हणाल, “देव मनुष्यांच्या रूपाने आमच्यात उतरले आहेत.”
12 लोकांनी बणर्बाला ज्यिूपतर म्हटले व पौलाला मक्युर्री म्हटले, कारण पौल
मुख्य बोलणारा होता. 13 ज्यिूपतरचे मंिदर जवळ होते, या मंिदराचा पुजारी
काही बैल व फुले घेऊन वेशीजवळ आला, पुजारी व लोकांस पौल व बणर्बा
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यांची उपासाना करण्यासाठी त्यांच्यापुढे बळी द्यावयाचा होता. 14 परंतु ते काय
करीत आहेत, हे जेव्हा परे्िषत पौल व बणर्बा यांना समजले तेव्हा त्यांनी आपले
कपडे फाडले व लोकांच्या गदी र्त िशरले आिण मोठ ाने म्हणाले. 15 लोकांनो,
या गोष्टी तुम्ही का करीत आहात? आम्ही देव नाही! तुम्हास जशा भावना
आहेत, तशाच आम्हासही आहेत! आम्ही तुम्हास सुवातार् सांगायला आलो,
आम्ही तुम्हास हे सांगत आहोत की या व्यथर् गोष्टीपंासनू तुम्ही तुमचे मन
वळवावे, खर्या िजवंत देवाकडे आपले मन लावावे, त्यानेच आकाश, पृथ्वी,
समुदर् व जे काही आहे ते िनमार्ण केले. 16 भतूकाळात, देवाने सवर् राष्ट्रांना
त्यांना जसे पािहजे तसे वागू िदले. 17 परंतु देवाने अशा गोष्टी केल्या, की
त्याद्वारे तो खरा आहे हे िसद्ध व्हावे, तो तुमच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करतो,
तो तुम्हास आकाशातनू पाऊस देतो, योग्यवेळी तो तुम्हास चांगले पीक देतो,
तो तुम्हास भरपरू अन्न देतो व तो तुमची अंतःकरणे आनंदाने भरतो. 18 पौल
व बणर्बाने या गोष्टी लोकांस सांिगतल्या व मोठ ा पर्यासाने आपणास यज्ञ
अिपर्ण्यापासनू त्याना परावृ केले.

19 नंतर अंत्युिखया व इकुन्या येथील काही यहदूी लोक तेथे आले, त्यांनी
लोकसमुदायाची मने आपल्या बाजसू वळिवली आिण पौलाला दगडमार केला,
त्यामध्ये पौल मरण पावला असे समजनू त्यांनी त्यास ओढत नेऊन नगराबाहेर
टाकले. 20 पण िशष्य पौलाभोवती जमा झाल्यावर पौल उठून परत शहरात
गेला व दुसर्या िदवशी बणर्बाबरोबर तो दब शहरास गेले.

21 आिण त्या नगरात त्यांनी सुवातार् सांगनू अनेक लोकांस िशष्य केले,
त्यानंतर ते लुसर्, इकुन्या आिण अंत्युिखया नगरांना परत आले. 22 आिण
त्यांनी तेथील िशष्यांना येशवूरील िवश्वासात बळकट केले, त्यांनी आपल्या
िवश्वासांत अढळ रहावे म्हणनू उ ेजन िदले, ते म्हणाले, “अनेक दुःखांना
तोंड देत आपण देवाच्या राज्यात पर्वेश केला पािहजे.” 23 पौल व बणर्बाने
पर्त्येक मंडळीत वडीलजनांची नेमणकू केली, त्यांनी या विडलांसाठी उपवास
आिण पर्ाथर्ना केल्या, पर्भू येशवूर िवश्वास असलेले असे सवर् वडीलजन होते
म्हणनू पौलाने व बणर्बाने त्यांना पर्भचू्या हाती सोपवले. 24 पौल आिण बणर्बा
िपिसिदया पर्देशातनू गेले नंतर ते पंफुिलया येथे आले.

25 त्यांनी िपगार् शहरात देवाचा संदेश िदला नंतर ते अ िलया शहरात
गेले. 26 नंतर तेथनू पुढे पौल व बणर्बा िसरीया पर्ांतातील अंत्युिखयात
समुदर्माग गेले, जे काम त्यांनी पणूर् केले होते त्याची सुरुवात त्यांनी देवाच्या
कृपेने अंत्युिखयापासनूच केली होती. 27 ते जेव्हा तेथे पोहोचले, तेव्हा
त्यांनी मंडळीला एकतर् बोलावले आिण देवाने त्यांच्याबाबतीत ज्या ज्या
गोष्टी केल्या त्या त्यांना सांिगतल्या तसेच दुसर्या देशातील परराष्ट्रीय
लोकांमध्ये देवाने िवश्वासाचे द्वार कसे उघडले ते सांिगतले. 28 नंतर ते िवश्वास
ठेवणार्यांबरोबर तेथे बरेच िदवस रािहले.
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15
1 तेव्हा काही जणानी यहदूीयाहनू उतरून बंधुजनांना अशी िशकवण िदली

की, मोशेने लावनू िदलेल्या िनयमापर्माणे तुमची संुता झाल्यािशवाय तुमचे
तारण होणे शक्य नाही. 2 तेव्हा पौल व बणर्बा ह्यांचा त्यांच्याशी बराच मतभेद
व वादिववाद झाल्यावर असे ठरिवण्यात आले की, पौल व बणर्बा ह्यांनी व
त्यांच्यापैकी इतर लोकांनी या वादािवषयी यरूशलेम शहरामधील परे्िषत व
वडील ह्यांच्याकडे जावे. 3 मग मंडळीने त्यांना पाठवल्यावर ते फेनीके व
शोमरोन या शहरामधनू गेले आिण परराष्ट्रीय देवाकडे वळल्याचे सिवस्तर
वतर्मान सांगनू त्यांनी सवर् बंधुजनांना फार आनंिदत केले. 4 नंतर ते यरूशलेम
शहरास आल्यावर तेथील मंडळी, परे्िषत व वडील ह्यांनी त्यांचे आगतस्वागत
केले, तेव्हा आपण देवाच्या सहवासांत असतांना त्याने जे जे केले ते त्यांनी
सांिगतले. 5 तरीही परूशी पंथातील िकत्येक िवश्वास ठेवणारे असे म्हणाले,
त्यांची संुता झालीच पािहजे व मोशेचे िनयमशास्तर् पाळावयाची त्यांना आज्ञा
केलीच पाहीजे.

6 मग परे्िषत व वडीलवगर् या पर्करणाचा िवचार करावयास जमले. 7 तेव्हा
पुष्कळ वादिववाद झाल्यावर पेतर् उभा राहनू त्यांना म्हणाला बंधुजनहो,
तुम्हास ठाऊक आहे की, माझ्या तोडून सुवातार् ऐकून परराष्ट्रीयांनी िवश्वास
ठेवावा म्हणनू आरंभीचा िदवसांपासनू तुम्हामध्ये देवाने माझी िनवड केली.
8 आिण हृदये जाणणार्या देवाने जसा आपणास तसा त्यांनाही पिवतर् आत्मा
देऊन त्यांच्यािवषयी साक्ष िदली. 9 त्याने त्यांची अंतःकरणे िवश्वासाने शुद्ध
करून त्यांच्यामध्ये व आपल्यामध्ये काही भेद ठेवला नाही. 10 असे असतांना
जे जोखड आपले पवूर्ज व आपण वाहावयास समथर् नव्हतो ते िशष्यांच्या मानेवर
घालू तुम्ही देवाची परीक्षा का पाहता? 11 तर मग त्यांच्यापर्माणेच आपले
तारण पर्भू येशचू्या कृपेने होईल असा आपला िवश्वास आहे.

12 तेव्हा सवर् लोक गप्प राहीले आिण बणर्बा व पौल ह्यांनी आपल्या द्वारे
देवाने परराष्ट्रीयामध्ये जी िचन्हे व अदभ्तेू केली त्यांचे केलेले वणर्न त्यांनी
ऐकून घेतले. 13 मग त्यांचे भाषण संपल्यावर याकोब म्हणाला; बंधुजनहो,
माझे ऐका. 14-15 परराष्ट्रीयांतनू आपल्या नावाकिरता काही लोक काढून
घ्यावे म्हणनू देवाने त्यांची भेट कशी घेतली, हे िशमोनाने सांिगतले आहे;
आिण ह्याच्याशी संदेष्ट ांच्या उक्तीचाही मेळ बसतो, असा शास्तर्लेख आहे
की, 16 ह्यानंतर मी परत येईन व दावीदाचा पडलेला मंडप पुन्हा उभारीन;
आिण त्याची भगदाडे बुजवनू तो पुन्हा नीट करीन, 17 ह्यासाठी की, शेष
रािहलेल्या मनुष्यांनी व ज्या राष्ट्रांना माझे नाव देण्यात आले आहे त्या
सवार्नंी पर्भचूा शोध करावा. 18 हे जे त्यास युगादीपासनू माहीत आहे
ते करणारा पर्भू असे म्हणतो. 19 तेव्हा माझे तर मत असे आहे की, जे
परराष्ट्रीयांतनू देवाकडे वळतात त्यांना तर्ास देऊ नये; 20 तर त्यांना असे
िलहनू पाठवावे की, मतूी र्चे अमगंळपण, जारकमर्, गळा दाबनू मारलेले पर्ाणी
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व रक्त ह्याच्यापासनू तुम्ही अिलप्त असा. 21 कारण पर्ाचीन काळापासनू
पर्त्येक शब्बाथ िदवशी सभास्थानात मोशेचे पुस्तक वाचनू दाखवनू त्याची
घोषणा करणारे लोक पर्त्येक नगरांत आहेत.

22 तेव्हा पौल व बणर्बा ह्यांच्याबरोबर आपणातनू िनवडलेली माणसे म्हणजे
बंधुजनांतील पर्मुख बशर्ब्बा म्हटलेला यहदूा व सीला ह्यांना अंत्युिखयास
पाठवले तर बरे होईल असे सवर् मंडळीसह परे्िषत आिण वडील ह्यांना वाटले.

23 त्यांच्या हाती त्यांनी असे िलहनू पाठवलेः “अंत्युिखया, िसरीया व
िकलिकया येथील परराष्ट्रीयांतले बंधुजन ह्यांना परे्िषत व वडीलवगर् या
बंधुजनांचा सलाम. 24 आमच्यापैकी काहीनंा जाऊन आपल्या बोलण्याने तुमचे
जीव घोटाळ्यात पाडून तर्ास िदला असे आमच्या कानी आले आहे; पण त्यांना
आम्ही तसे करावयाला सांिगतले नव्हते. 25 म्हणनू आमचे एकमत झाल्यावर
आम्हास हे योग्य वाटले की, 26 आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताच्या नावाकिरता
जीवावर उदार झालेले आपले िपर्य बंधू बणर्बा व पौल ह्यांच्याबरोबर काही
िनवडलेले माणसे तुम्हाकडे पाठवावी. 27ह्याकिरता यहदूा व सीला ह्यांना आम्ही
पाठवले आहे ते स्वतः या गोष्टी तुम्हास तोंडी सांगतील. 28कारण पुढे िदलेल्या
जरुरीच्या गोष्टीिशवाय तुम्हावर जास्त ओझे लादूनये असे पिवतर् आत्म्याला
व आम्हास योग्य वाटले: 29 त्या म्हणजे मतूी र्ला अिपर्लेले पदाथर्, रक्त, गळा
दाबनू मारलेले पर्ाणी व जारकमर् ही तुम्ही वज्यर् करावी; ह्यापासनू स्वतःला
जपाल तर तुमचे िहत होईल, के्षमकुशल असो.”

30 त्यांना पाठवनू िदल्यावर ते अंत्युिखयास गेले आिण त्यांनी सवर् मंडळीला
जमवनू ते पतर् सादर केले. 31 त्यातला बोध वाचनू त्यांना आनंद झाला.
32यहदूा व सीला हे स्वतः संदेष्टे होते, म्हणनू त्यांनी पुष्कळ बोलनू बंधुजनांना
बोध केला व िस्थरावले. 33 तेथे ते काही िदवस राहील्यावर ज्यांनी त्यांना
पाठवले होते त्यांच्याकडे जाण्यास बंधुजनांनी त्यांना शांतीने पाठवनू िदले.
34 परंतु िसलाला तेथे आणखी रहावयास बरे वाटले. 35 आिण पौल व बणर्बा
इतर पुष्कळ जणांबरोबर पर्भचेू वचन िशकवीत व सुवातची घोषणा करीत
अंत्युिखयास राहीले.

36 मग काही िदवसानंतर पौलाने बणर्बाला म्हणले “ज्या ज्या नगरात आपण
पर्भचू्या वचनांची घोषणा केली तेथे पुन्हा जाऊन बंधुजनांना भेटून ते कसे
आहेत हे पाहू या.” 37 बणर्बाची इच्छा होती की, ज्याला माकर् म्हणत
त्या योहानाला बरोबर घ्यावे. 38 परंतु पौलाला वाटले की, पंफुिलयाहनू
जो आपणाला सोडून गेला होता व आपल्याबरोबर काम करावयास आला
नाही त्यास सोबतील घेणे योग्य नाही. 39 ह्यावरून त्यांच्यामध्ये तीवर्
मतभेद उपिस्थत होऊन ते एकमेकांपासनू वेगळे झाले आिण बणर्बा माकार्ला
घेऊन तारवात बसनू कुपर्ास गेला; 40 पौलाने सीलाला िनवडून घेतले आिण
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बंधुजनांनी त्यास पर्भचू्या कृपेवर सोपिवल्यावर तो तेथनू िनघाला. 41 आिण
मंडळयाना स्थैयर् देत िसरीया व िकिलिकया ह्यामधुन गेला.

16
1 मग तो दब व लुसर् येथे खाली आला; आिण पाहा, तेथे तीमथ्य नावाचा

कोणीएक िशष्य होता; तो िवश्वास ठेवणार्या कोणाएका यहदूी स्तर्ीचा मुलगा
होता, त्याचा िपता हेल्लेणी होता. 2 त्यास लुसर्ांतले व इकुन्यातले बंधू
नावाजीत होते. 3 त्याने आपणाबरोबर यावे अशी पौलाची इच्छा होती; तेव्हा
त्यािठकाणी जे यहदूी होते त्यांच्याखातर त्याने त्यास घेऊन त्यांची संुता केली;
कारण त्याचा िपता गर्ीक आहे हे सवार्नंा ठाऊक होते.

4 तेव्हा त्यांनी नगरांमधनू जाता जाता यरूशलेम शहरातील परे्िषत व
वडील ह्यांनी जे ठराव केले होते ते त्यांना पाळावयास नेमनू िदले. 5 ह्यावरून
मंडळया िवश्वासात िस्थर झाल्या व िदवसें िदवस वाढत चालल्या. 6 नंतर
आिशया पर्ांतात वचन सांगण्यास त्यांना पिवतर् आत्म्याकडून पर्तीबंध
झाल्यामुळे ते फ्रुिगया व गलितया या पर्ांतामधनू गेले. 7 आिण मुिसया
पर्ांतापयर्ंत आल्यावर िबथुिनया पर्ांतास जाण्याचा त्यांनी पर्यत्न केला; परंतु
येशचू्या आत्म्याने त्यांना जाऊ िदले नाही. 8 मग ते मुिसयाजवळून जाऊन
तर्ोवस शहरास खाली गेले. 9 तेथे रातर्ी पौलाला असा दृष्टांत झाला की,
मासेदोिनयात कोणीएक मनुष्य उभा राहनू आपणाला िवनंती करीत आहे की,
“इकडे मासेदोिनयात येऊन आम्हास साहाय्य कर.” 10 त्यास असा दृष्टांत
झाल्यानंतर त्या लोकांस सुवातार् सांगावयास देवाने आम्हास बोलावले आहे असे
अनुमान करून आम्ही मासेदोिनयात जाण्याचा लागलाच िवचार केला.

11 तेव्हा तर्ोवसापासनू हाकारून आम्ही नीट समथर्ाकेस बेटाला गेलो व
दुसर्या िदवशी िनयापुलीस शहरास गेलो. 12 तेथनू फीिलप्पै शहरास गेलो; ते
मासेदोिनयाचे या भागातले पिहलेच नगर असनू तेथे रोमन लोंकाची वसाहत
आहे त्या नगरात आम्ही काही िदवस राहीलो. 13 मग शब्बाथ िदवशी आम्ही
वेशीबाहेर नदीकाठी, जेथे पर्ाथर्ना होत असते असे आम्हास वाटले तेथे जाऊन
बसलो; आिण ज्या िस्तर्या तेथे जमल्या होत्या त्यांच्याबरोबर बोलू लागलो.
14 तेथे लुिदया नावाची कोणीएक स्तर्ी होती; ती थुवतीरा नगराची असनू
जांभळी वस्तरे् िवकीत असे; ती देवाची उपासना करणारी होती, ितने आमचे
भाषण ऐकले; ितचे अंतःकरण पर्भनेू असे पर्फुिल्लत केले की, पौलाच्या
सांगण्याकडे ितने लक्ष िदले. 15 मग ितचा व ितच्या घराण्याचा बािप्तस्मा
झाल्यावर ितने अशी िवनंती केली की, “मी पर्भवूर िवश्वास ठेवणारी आहे असे
जर तुम्ही मानीत आहात तर माझ्या घरी येऊन राहा.” ितच्या आगर्हास्तव ती
िवंनती आम्हास मान्य करावी लागली.

16 मग असे झाले की, आम्ही पर्ाथर्ना स्थळाकडे जात असता कोणीएक
दुष्ट आत्मा लागलेली मुलगी आम्हास आढळली, ितच्या अंगात येत असे, ती
दैवपर्श्न सांगनू आपल्या धन्यांना पुष्कळ िमळकत करून देत असे. 17 ती
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पौलाच्या व आमच्या मागे येऊन मोठ ाने म्हणाली, “हे लोक परात्पर देवाचे
दास आहेत, हे आपणाला तारणाचा मागर् कळिवतात.” 18असे ती पुष्कळ िदवस
करीत असे; मग पौलाला अितशय वाईट वाटले व मागे वळून तो त्या दुष्ट
आत्म्याला म्हणाला, “येशू िखर्स्ताच्या नावाने मी तुला आज्ञा करतो की, तू
िहच्यामधनू िनघनू जा.” आिण ते तत्काळ िनघनू गेले.

19 मग आपल्या िमळकतीची आशा गेली असे पाहनू ितच्या धन्यांनी पौल
व सीला ह्यांना धरून पेठेत अिधकार्यांकडे ओढून नेले. 20 आिण त्यांनी त्यांना
अिधकार्यांपुढे उभे करून म्हटले, “हे लोक यहदूी असनू आमच्या नगराला
तर्ास देतात. 21 आिण आम्हा रोमन लोकांस जे पिरपाठ स्वीकारावयाला व
आचरावयाला योग्य नाहीत ते हे सांगतात.” 22 तेव्हा लोक त्यांच्यावर उठले
आिण अिधकार्यांनी त्यांची वस्तरे् फाडून काढली व त्यांना छड ा मारावयाची
आज्ञा िदली. 23 मग पुष्कळ फटके मारल्यावर त्यांना बंिदशाळेत टाकून त्यांनी
बंिदशाळेचे नायकाला त्यांना बंदोबस्तात ठेवण्याचा हुकूम केला. 24 त्यास
असा हुकूम िमळाल्यावर त्यांने त्यांना आतल्या बंिदखान्यात घालू त्यांचे पाय
खोडयात अडकवले.

25 मध्यरातर्ीच्या सुमारास पौल व सीला हे पर्ाथर्ना करीत असता व गाणे
गाऊन देवाची स्तुती करीत असता बंिदवान त्यांचे ऐकत होते. 26 तेव्हा एकाएकी
असा मोठा भिूमकंप झाला की बंिदशाळेचे पाये डगमगले, सवर् दरवाजे लागलेच
उघडले व सवार्चंी बंधने तुटली. 27 तेव्हा बंिदशाळेच्या नायकाने जागे होऊन
बंिदशाळेचे दरवाजे उघडे पािहले; आिण बंिदवान पळून गेले आहेत असा तकर्
करून तो तलवार उपसनू आपला घात करणार होता. 28इतक्यात पौल मोठ ाने
ओरडून म्हणाला तू स्वतःला काही अपाय करून घेऊ नकोस; कारण आम्ही
सवर्जण येथेच आहोत. 29मग िदवे आणवनू तो आत धावत गेला, कांपत कांपत
पौल व सीला ह्यांच्या पाया पडला. 30 आिण त्यांना बाहेर काढून म्हणाला
“साहेब,माझे तारण व्हावे म्हणनू मला काय केले पाहीजे?” 31 ते म्हणाले, “पर्भू
येशवूर िवश्वास ठेव म्हणजे तुझे व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल.” 32 त्यांनी
त्यास व त्याच्या घरांतील सवार्नंा पर्भचेू वचन सांिगतले. 33 मग रातर्ीच्या
त्याच घटकेस त्याने त्यांना जवळ घेऊन त्यांच्या जखमा धुतल्या; आिण तेव्हांच
त्याने व त्याच्या घरच्या सवर् मनुष्यांनी बािप्तस्मा घेतला. 34 मग त्याने त्यास
घरी नेऊन जेवू घातले आिण देवावर िवश्वास ठेवनू त्याने व त्याच्या घरच्या
मंडळीने आनंदोत्सव केला.

35 िदवस उगवल्यावर अिधकार्यांनी चोपदारास पाठवनू सांिगतले की, “त्या
मनुष्यांना सोडून दे.” 36 तेव्हा बंिदशाळेच्या नायकाने पौलाला असे वतर्मान
सांिगतले की, “तुम्हास सोडावे म्हणनू अिधकार्याने माणसे पाठवली आहेत; तर
आता शांतीने जा.” 37परंतु पौल त्यांना म्हणाला, “आम्ही रोमन माणसे असता
अपराधी ठरवल्यावाचनू त्यांनी आम्हास उघडपणे फटके मारून बंिदशाळेत
टाकले आिण आता ते आम्हास गुप्तपणे घालिवतात काय? हे चालणार नाही;
तर त्यांनी स्वतः येऊन आम्हास बाहेर काढावे.” 38 मग चोपदारांनी हे वतर्मान
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अिधकार्यास सांिगतले, तेव्हा ते रोमन आहेत हे ऐकून त्यास भय वाटले. 39मग
त्यांनी येऊन त्यांची समजतू घातली; आिण त्यांना बाहेर आणनू नगरातनू
िनघनू जाण्याची िवनंती केली. 40 मग ते बंदीशाळेतनू िनघनू लुिदयेच्या घरी
गेले, बंधुजनांस भेटून त्यांनी त्यांना धीर िदला आिण तेथनू ते मागर्स्थ झाले.

17
1 नंतर ते अंिफपुली व अपुल्लोिनया या शहरांच्यामधनू जाऊन

थेस्सलनीकास शहरास गेले, तेथे यहदू्यांचे सभास्थान होते. 2 तेथे पौलाने
आपल्या पिरपाठापर्माणे त्याच्याकडे जाऊन तीन शब्बाथ त्यांच्याबरोबर
शास्तर्लेखावरून वादिववाद केला. 3 त्यांने शास्तर्लेखाचा उलगडा करून
असे पर्ितपादन केले की, िखर्स्ताने दुःख सोसावे व मरण पावलेल्यांमधनू
पुन्हा उठावे ह्याचे अगत्य होते आिण ज्या येशचूी मी तुमच्यापुढे घोषणा
करीत आहे तोच तो िखर्स्त आहे. 4 तेव्हा त्याच्यापैकी काही जणांची खातरी
होऊन पौल सीला ह्यांना येऊन िमळाले; आिण गर्ीक उपासक ह्यांचा मोठा
समुदाय त्यांना िमळाला, त्यामध्ये पर्मुख िस्तर्या काही थोड ा थोडक्या
नव्हत्या. 5परंतु यहदू्यांनी हेव्याने आपणाबरोबर बाजारचे काही गंुड लोक घेऊन
व घोळका जमवनू नगरांत घबराट िनमार्ण केली आिण यासोनाच्या घरावर
हल्ला करून त्यांना लोंकाकडे बाहेर काढून आणण्याची खटपट करून पािहली.
6 परंतु त्यांचा शोध लागला नाही तेव्हा त्यांनी यासोनाला व िकत्येक बंधनूा
नगराच्या अिधकार्यांकडे ओढीत नेऊन आरडाओरड करीत म्हटले, ज्यांनी
जगाची उलटापालट केली ते येथेही आले आहेत. 7 त्यास यासोनाने आपल्या
घरात घेतले आहे आिण हे सवर्जण कैसराच्या आजे्ञिवरुद्ध वागतात, म्हणजे
येशू म्हणनू दुसराच कोणी राजा आहे असे म्हणतात. 8 हे ऐकवनू त्यांनी लोकांस
व शहराच्या अिधकार्यास खवळून सोडले. 9 मग त्यांनी यासोनाचा व इतरांचा
जामीन घेऊन त्यांना सोडून िदले.

10 नंतर बंधुजनांनी पौल व सीला ह्यांना लागलेच रातोरात िबरुया शहरास
पाठवले, ते तेथे पोहचल्यावर यहदूयांचे सभास्थानात गेले. 11 तेथील लोक
थेस्सलनीकातल्या लोंकापेक्षा मोठया मनाचे होते; त्यांनी मोठ ा उत्सुकतेने
वचनाचा स्वीकार केला आिण या गोष्टी अशाच आहेत की काय ह्यािवषयी
ते शास्तर्लेखात दररोज शोध करीत गेले. 12 त्यातील अनेकांनी व बर्याच
पर्ितिष्ठत गर्ीक िस्तर्या व पुरूष ह्यांनी िवश्वास ठेवला. 13तरीही पौल देवाचे
वचन िबरुयातही सांगत आहे हे थेस्सलनीकांतल्या यहदू्यांना समजले तेव्हा
त्यांनी ितकडेही जाऊन लोकांस खवळून चेतिवले. 14 त्यावरून बंधुजनांनी
पौलाला समुदर्ाकडे जाण्यास लागलेच पाठवले; आिण सीला व तीमथ्य हे
तेथेच राहीले. 15 तेव्हा पौलाला पोहचिवणार्यांनी त्यास अथेनैपयर्ंत नेले आिण
सीला व तीमथ्य ह्यांनी आपणाकडे होईल िततके लवकर यावे अशी त्यांची आज्ञा
घेउन ते िनघाले.
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16पौल अथेनैस त्यांची वाट पाहत असता, ते शहर मतूी र्नंी भरलेले आहे असे
पाहनू त्याच्या मनाचा संताप झाला. 17ह्यामुळे तो सभास्थानात यहदूयांबरोबर
व उपासक लोकांबरोबर आिण बाजारात जे त्यास आढळत त्यांच्याबरोबर दररोज
वाद घालीत असे. 18 तेव्हा एिपकूरपंथी व स्तोियकपंथी ह्यांच्याबरोबर िकत्येक
तत्वज्ञांनी त्यास िवरोध केला, िकत्येक म्हणाले, “हा बडबड ा काय बोलतो?”
दुसरे म्हणाले, “हा परक्या दैवतांची घोषणा करणारा िदसतो” कारण येशू व
पुनरुत्थान ह्यािवषयीच्या सुवातची तो घोषणा करीत असे. 19 नंतर त्यांनी त्यास
धरून अिरयपग टेकडीवर नेऊन म्हटले, “तुम्ही िदलेली ही नवी िशकवण काय हे
आम्हास समजनू सांगाल काय? कारण तुम्ही आम्हास अपिरिचत गोष्टी ऐकवत
आहा; ह्याचा अथर् काय हे समजनू घ्यावे अशी आमची इच्छा आहे. 20 कारण
तुम्ही आम्हास अपिरिचत गोष्टी ऐकिवत आहा; त्याचा अथर् काय हे समजनू
घ्यावे अशी आमची इच्छा आहे.”

21 काहीतरी नवलिवशेष सांिगतल्या ऐकल्यािशवाय सवर् अथेनैकर व तेथे
राहणारे परके लोक ह्यांचा वेळ जात नसे.

22 तेव्हा पौल अिरयपगाच्या मध्यभागी उभा राहनू म्हणाला अहो
अथेनैकरांनो, तुम्ही सवर्बाबतीत देवदेवतांना फार मान देणारे आहात असे मला
िदसते. 23कारण मी िफरता िफरता तुमच्या उपासनेच्या वस्तू पाहतांना, अज्ञात
देवाला ही अक्षरे िलिहलेली वेदी मला आढळली ज्याचे तुम्ही अज्ञानाने भजन
करता ते मी तुम्हास जाहीर करतो. 24 ज्या देवाने जग व त्यातले अवघे
िनमार्ण केले तो स्वगार्चा व पृथ्वीचा पर्भू असनू हातांनी बांधलेल्या इमारतीत
राहत नाही. 25 आिण त्यास काही उणे आहे, म्हणनू मनुष्यांच्या हातनू त्याची
सेवा घडावी असेही नाही; कारण जीवन पर्ाण व सवर्काही तो स्वतः सवार्नंा
देतो. 26 आिण त्याने एकापासुन मनुष्यांची सवर् राष्ट्रे िनमार्ण करून त्यांनी
पृथ्वीच्या संबध पाठीवर रहावे असे केले आहे; आिण त्याचे नेमलेले समय
व त्यांच्या वस्तीच्या सीमा त्याने ठरिवल्या आहेत. 27 यासाठी की, त्यांनी
देवाचा शोध या आशेने करावा आिण त्यास कसे तरी पर्ाप्त करून घ्यावे, तो
आपल्यापैकी कोणापासनूही दरू नाही. 28 कारण आपण त्याच्याठायी जगतो,
वागतो व आहोत तसेच तुमच्या कवीपैकीही िकत्येकांनी म्हणले आहे की, आपण
वास्तिवक त्याचा वंश आहोत.

29 तर मग आपण देवाचे वंशज असतांना मनुष्याच्या चातुयार्ने व कल्पनेने
कोरलेले सोने, रुपे िकंवा पाषाण, ह्यांच्या आकृतीसारखा देव आहे असे
आपल्याला वाटता कामा नये. 30अज्ञानाच्या काळांकडे देवाने डोळेझाक केली,
परंतु आता सवार्नंी सवर्तर् पश्चा ाप करावा अशी तो मनुष्यांना आज्ञा करतो.
31 त्याने असा एक िदवस नेमला आहे की, ज्या िदवशी तो आपण नेमलेला मनुष्य
येशू याच्याद्वारे जगाचा न्यायिनवाडा नीितमत्त्वाने करणार आहे; त्याने त्यास
मरण पावलेल्यातनू उठवनू ह्यािवषयीचे पर्माण सवार्स पटवले आहे.
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32 तेव्हा मृतांच्या पुनरुत्थानािवषयी ऐकून िकत्येक थट्टा करू लागले,
िकत्येक म्हणाले, “ह्यािवषयी आम्ही तुमचे पुन्हा आणखी ऐकू.” 33 इतके
झाल्यावर पौल त्यांच्यामधनू िनघनू गेला. 34 तरी काही मनुष्यांनी त्यास
िचटकून राहनू िवश्वास ठेवला; त्यामध्ये िदओनुस्य अिरय-पगकर, दामारी
नावांची कोणी स्तर्ी व त्यांच्याबरोबर इतर िकत्येक होते.

18
1 नंतर पौलाने अथेनै शहर सोडले व किरंथ शहरास गेला. 2 किरंथमध्ये पौल

एका यहदूी मनुष्यास भेटला ज्याचे नाव अिक्वला असे होते, तो पंत पर्ांतातील
रिहवासी होता, आपली पत्नी िपर्िस्कल्ला िहच्यासह नुकताच तो इटलीहनू
आला होता, कारण सवर् यहदूी लोकांनी रोम शहर सोडून गेले पािहजे असा
हुकूम क्लौद्याने काढला होता, पौल त्यांना भेटावयास गेला. 3 पौलासारखेच
ते तंबू बनवणारे होते, तो त्यांच्याबरोबर रािहला व त्यांच्याबरोबर काम करू
लागला. 4 पर्त्येक शब्बाथवारी पौल सभास्थानात यहदूी लोकांशी व गर्ीक
लोकांशी बोलत असे*, आिण तो यहदूी व गर्ीक लोकांची मने वळिवण्याचा
पर्यत्न करीत असे.

5 जेव्हा सीला व तीमथ्य हे मासेदोिनयाहनू परत आले, तेव्हा पौल यहदूी
लोकांस उपदेश करण्यात आपला सवर् वेळ घालवू लागला, येशू हाच िखर्स्त
आहे. अशी साक्ष देऊ लागला. 6 परंतु यहदूी लोकांनी पौलाला िवरोध केला,
त्यास यहदूी लोक वाईट रीतीने बोलले, तेव्हा आपला िनषेध दशर्िवण्याकिरता
पौलाने आपल्या अंगावरील कपडे झटकले, तो यहदूी लोकांस म्हणाला, “जर
तुमचे तारण झाले नाही, तर तो तुमचा दोष असेल! तुमचे रक्त तुमच्याच माथी
असो! मी िनदो र्ष आहे, येथनू पुढे मी परराष्ट्रीय लोकांकडेच जाईन.” 7 पौल
तेथनू िनघाला आिण सभास्थानाजवळ राहत असलेल्या तीत युस्त नावाचा
देवाचा उपासक याच्या घरी गेला. 8 त्या सभास्थानाचा िक्रस्प हा पुढारी होता,
िक्रस्पने व त्याच्या घरातील सवार्नंी पर्भवूर िवश्वास ठेवला, किरंथ येथील
पुष्कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले आिण िवश्वास ठेवला, किरंथ येथील
पुष्कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले आिण िवश्वास ठेवला आिण त्यांचा
बािप्तस्मा करण्यात आला. 9 एके रातर्ी, पर्भनेू स्वप्नामध्ये पौलाला म्हटले,
“घाबरु नको, बोलत राहा, शांत राहू नको. 10 मी तुझ्याबरोबर आहे, कोणीही
तुझ्यावर हल्ला करणार नाही व तुला इजा करणार नाही; कारण या शहरात माझे
पुष्कळ लोक आहेत.” 11 म्हणनू पौल तेथे दीड वष देवाचे वचन त्या लोकांस
िशकवीत रािहला.

12 जेव्हा गिल्लयो अखया पर्ांताचा राज्यपाल होता, त्यावेळेस काही यहदूी
पौलिवरुद्ध एकतर् आले आिण त्यास न्यायासनापुढे उभे केले. 13 यहदूी लोक

* 18:4
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म्हणाले, “हा मनुष्य अशा रीतीने लोकांस देवाची उपासना करायला िशकवीत
आहे की, जे िनयमशास्तर्ाच्या िवरुद्ध आहे.” 14 पौल काही बोलणार इतक्यात
गिल्लयो यहदूी लोकांस म्हणाला, “एखादा अपराध िकंवा वाईट गोष्ट असती
तर तुमचे म्हणणे ऐकून घेणे रास्त ठरले असते. 15 परंतु ज्याअथी र् ही बाब
शब्द, नावे व तुमच्या िनयमशास्तर्ातील पर्श्नांशी संबंिधत आहे, त्याअथी र्
तुम्हीच तुमची समस्या सोडवा, अशा गोष्टीबंाबत न्याय करण्यास मी नकार
देतो.” 16 मग गिल्लयोने त्यांना न्यायासनापुढून घालवनू िदले. 17 मग त्या
सवार्नंी सभास्थानाचा पर्मुख सोस्थनेस याला न्यायासनासमोर मारहाण केली,
पण गिल्लयोने त्याकडे लक्ष िदले नाही.

18 पौल बंधुजनांबरोबर बरेच िदवस रािहला, नंतर तो िनघाला व िसरीया
पर्ांताला समुदर्माग गेला आिण त्याच्याबरोबर िपर्िस्कल्ला व अिक्वला ही
दोघे होती, पौलाने िकंिखर्या शहरात आपल्या डोक्याचे मंुडण केले,कारण त्याने
नवस केला होता. 19 मग ते इिफस येथे आले, पौलाने िपर्िस्कल्ला व अिक्वला
यांना तेथे सोडले, तो सभास्थानात गेला आिण यहदूी लोकांबरोबर वादिववाद
केला. 20 जेव्हा त्यांनी त्यास तेथे आणखी काही वेळ थांबण्यासाठी सांिगतले,
तेव्हा तो कबलू झाला नाही. 21 परंतु जाता जाता तो म्हणाला, “देवाची इच्छा
असेल तर मी परत तुमच्याकडे येईन” मग तो समुदर्माग इिफसहनू िनघाला.
22 जेव्हा पौल कैसरीया येथे आला, तेव्हा तो तेथनू वर यरूशलेम शहरास गेला
आिण मंडळीला भेटला, मग तो खाली अंत्युिखयाला गेला. 23 तेथे काही िदवस
रािहल्यानंतर तो गेला आिण गलितया व फ्रुिगया या पर्देशातनू िठकिठकाणी
पर्वास करीत गेला, त्याने येशचू्या अनुयायांना िवश्वासात बळकट केले.

24अपुल्लो नावाचा एक यहदूी होता, तो आलेक्सांदर् शहरात जन्मला होता,
तो उच्च िशिक्षत होता, तो इिफस येथे आला, त्यास शास्तर्लेखाचे सखोल
ज्ञान होते. 25 परमेश्वराच्या मागार्चे िशक्षण त्यास देण्यात आले होते, तो
आत्म्यात आवेशी असल्यामुळे येशिूवषयी अचकूतेने िशकवीत असे व बोलत
असे, तरी त्यास फक्त योहानाचा बािप्तस्माच ठाऊक होता. 26तो सभास्थानात
िनभी र्डपणे बोलू लागला, तेव्हा पर्िस्कला व अिक्वला ह्यांनी त्यांचे भाषण ऐकूण
त्यास जवळ बोलावनू घेतले व त्यास देवाचा मागर् अिधक स्पष्टपणे दाखिवला.
27 अपुल्लोला अखया देशाला जायचे होते, तेव्हा बंधंुनी त्यास उ ेजन िदले
आिण तेथील येशचू्या िशष्यांना त्याचे स्वागत करण्यािवषयी िलिहले, जेव्हा तो
पोहोंचला, तेव्हा ज्यांनी कृपेमुळे िवश्वास ठेवला होता, त्यांना त्याने खपू मदत
केली. 28 जाहीर वादिववादात त्याने यहदूी लोकांस फार जोरदारपणे पराभतू
केले आिण पिवतर् शास्तर्लेखाच्या आधारे येशू हाच िखर्स्त आहे हे िसद्ध केले.

19
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1 तेव्हा असे झाले की, अपुल्लो किरंथ येथे असताना पौल िनरिनराळ्या
भागातनू पर्वास करीत इिफस येथे आला, तेथे त्यास काही िशष्य आढळले.
2 पौलाने त्यांना िवचारले, “जेव्हा तुम्ही िवश्वास ठेवला, तेव्हा तुम्हास पिवतर्
आत्मा िमळाला काय?” ते अनुयायी त्यास म्हणाले, “पिवतर् आत्मा आहे हे
सुद्धा आम्ही ऐकलेले नाही.” 3 तो म्हणाला, “मग कसला बािप्तस्मा तुम्ही
घेतला?” ते म्हणाले, “योहानाचा बािप्तस्मा.” 4 पौल म्हणाला, “योहानाचा
बािप्तस्मा पश्चा ापाचा होता, त्याने लोकांस सांिगतले की, त्यानंतर जो येत
आहे, त्याच्यावर लोकांनी िवश्वास ठेवावा, तो येणारा म्हणजे येशू होय.”
5 जेव्हा त्यांनी हे ऐकले, तेव्हा त्यांनी पर्भू येशचू्या नावात बािप्तस्मा घेतला.
6 आिण जेव्हा पौलाने त्याचे हात त्यांच्यावर ठेवले, तेव्हा पिवतर् आत्मा
त्यांच्यावर आला आिण ते िनरिनराळ्या भाषा बोलू लागले व भिवष्य सांगू
लागले. 7 या गटात सवर् िमळून बारा पुरूष होते.

8 पौल यहदूी सभास्थानात जात असे व तीन मिहने धैयार्ने बोलत असे,
देवाच्या राज्यािवषयी चचार् करीत व यहदूी लोकांचे मन वळवीत असे. 9 परंतु
त्यांच्यातील काही कठीण मनाचे झाले व त्यांनी िवश्वास ठेवण्यास नकार िदला
आिण िखर्स्ताच्या मागार्िवषयी वाईट बोलले, मग पौल त्यांच्यातनू िनघनू
गेला व िशष्यांनाही त्यांच्यातनू वेगळे केले आिण तुरन्नाच्या शाळेत दररोज
त्यांच्याशी चचार् केली. 10 हे असे दोन वष चालले, याचा पिरणाम असा झाला
की, आिशयात राहत असलेल्या सवर् यहदूी व गर्ीक लोकांपयर्ंत पर्भू येशचेू
वचन पोहोचले.

11 देवाने पौलाच्या हातनू असामान्य चमत्कार घडिवले. 12 पौलाच्या
शरीरावरून रुमाल आिण कपडेही आणनू काही, लोक या गोष्टी आजारी
लोकांवर ठेवत असत, जेव्हा ते असे करीत तेव्हा आजारी लोक बरे होत आिण
दुष्ट आत्मे त्यांना सोडून जात. 13 काही यहदूी सुद्धा सगळीकडे पर्वास
करीत असत व लोकांमधनू दुष्ट आत्मे घालवीत असत, ते दुष्ट आत्म्याने
पछाडलेल्या व्यक्तीमधनू पर्भू येशचू्या नावाने ते आत्मे घालवीत असत. 14 ते
म्हणत, “पौल ज्या येशचू्या नावाने घोषणा करतो त्या नावाने मी तुला आज्ञा
करतो,” िस्कवा नावाच्या यहदूी मुख्य याजकाचे सात पुतर् असे करीत होते.
15 परंतु एकदा एक दुष्ट आत्मा त्यांना म्हणाला, “मी येशलूा ओळखतो, पौल
मला माहीत आहे, पण तुम्ही कोण आहात?” 16 मग ज्याला दुष्ट आत्मा
लागला होता त्या मनुष्याने त्यांच्यावर उडी मारली, त्याने त्यांच्यावर सरशी
केली व त्यांना पराभतू केले, तेव्हा ते दोघे उघडे व जखमी होऊन घरातनू
पळाले. 17 इिफस येथे राहणार्या सवर् यहदूी व गर्ीक लोकांस हे समजले,
तेव्हा सवार्नंा भीती वाटली आिण लोक पर्भू येशचू्या नावाचा अिधकच आदर
करू लागले. 18 पुष्कळसे िवश्वास ठेवणारे पापकबुली देऊ लागले व ज्या
वाईट गोष्टी त्यांनी केल्या होत्या, त्या सांगू लागले. 19 काही िवश्वास
ठेवणार्यांनी जादचूी कामे केली होती, या िवश्वास ठेवणार्यांनी आपली सवर्
जादचूी पुस्तके लोकांसमोर आणली आिण जाळली, त्या पुस्तकांची िकंमत
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पन्नास हजार चांदीच्या नाण्यांइतकी भरली. 20अशा रीतीने पर्भचू्या वचनाचा
दरूवर पर्सार झाला व ते फार पिरणामकारक ठरले.

21 या गोष्टी घडल्यानंतर पौलाला पिवतर् आत्म्याने सुचवले की,
मासेदोिनया व अखया या पर्ांतांतनू पर्वास करीत पुढे यरूशलेम शहरास
जायचे आहे, तो म्हणाला, “मी तेथे गेल्यांनतर मला रोम शहरही पािहलेच
पािहजे.” 22 म्हणनू त्याचे दोन मदतनीस तीमथ्य व एरास्त यांना त्याने
मासेदोिनयाला पाठवनू िदले आिण त्याने आणखी काही काळ आिशयात
घालिवला.

23 याकाळामध्ये ‘त्या मागार्िवषयी’* मोठा गोंधळ उडाला. 24 देमेितर्य
नावाचा एक मनुष्य होता,तो सोनार होता,तो अतर्मी देवीचे देव्हारे बनवीत असे,
जे कारागीर होते त्यांना यामुळे खपू पैसे िमळत. 25 त्या सवार्नंा व या धंद्याशी
संबंध असलेल्या सवार्नंा त्याने एकतर् केले आिण तो म्हणाला, लोकहो, तुम्हास
माहीत आहे की, या धंद्यापासनू आपल्याला चांगला पैसा िमळतो. 26पण पाहा
तो पौल नावाचा मनुष्य काय करीत आहे तो काय म्हणत आहे ते ऐका! पौलाने
पुष्कळ लोकांस पर्भािवत केले आहे व बदलले आहे, त्याने हे इिफसमध्ये व
सगळ्या आिशयामध्ये केले आहे, तो म्हणतो, मनुष्यांच्या हातनू बनवलेले देव
खरे देव नाहीत. 27 ह्यामुळे या आपल्या धंद्याची बदनामी होण्याचा धोका आहे;
इतकेच नव्हे तर ज्या महादेवी अतर्मीची पजूा सवर् आिशया पर्ांत िकंबहनूा
जगसुद्धा करते ितचे देऊळ िनरुपयोगी ठरण्याचा व ितचे स्वतःचे महत्त्व नष्ट
होण्याचा धोका आहे.

28 जेव्हा त्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते फार रागावले आिण मोठ ाने ओरडून
म्हणू लागले, “इिफसकरांची अतर्मी थोर आहे.” 29 शहरातील लोकांमध्ये
गोंधळ उडाला आिण लोकांनी गायस व अरीस्ताखर् या पौलाबरोबर सोबती
म्हणनू पर्वास करणार्या मासेदोिनयाच्या रिहवाश्यांना पकडून नाट गृहात
नेले. 30 पौल लोकांच्या पुढे जाऊ इच्छीत होता पण येशचेू अनुयायी त्यास
असे करू देईनात. 31 पौलाचे काही िमतर् जे पर्ांतािधकारी होते, त्यांनी
िनरोप पाठवनू त्याने नाट गृहात जाऊ नये अशी कळकळीची िवनंती केली.
32 एकतर् जमलेल्या जमावातनू काही लोक एक घोषणा करू लागले तर दुसरे
लोक इतर घोषणा करू लागले, त्यामुळे सगळा जमाव अगदी गोंधळून गेला
आिण त्यातील पुष्कळ जणांना माहीत नव्हते की, आपण या न्याय भवनात
एकतर् का आलोत. 33 यहदूी लोकांनी आलेक्सांदर् नावाच्या एका मनुष्यास
ढकलीत नेऊन सवार्ंच्या समोर उभे केले, तो आपल्या हातांनी खुणावनू त्यांना
समजावण्याचा पर्यत्न करू लागला. 34पण जेव्हा लोकांस समजले की, तो एक
यहदूी आहे, तेव्हा जवळ जवळ दोन तास सातत्याने ते एका आवाजात ओरडत
रािहले, “इिफसकरांची अतर्मी देवी थोर आहे.” 35 शहराचा लेखिनक लोकांस
शांत करीत म्हणाला, “इिफसच्या लोकांनो, थोर अतर्मी देवीचे व स्वगार्तनू
* 19:23
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पडलेल्या पिवतर् दगडाचे इिफस हे रक्षणकत आहे, हे ज्याला माहीत नाही
असा एकतरी मनुष्य जगात आहे काय? 36 ज्याअथी र् या गोष्टी नाकारता येत
नाहीत त्याअथी र् तुम्ही शांत रािहलेच पािहजे, उतावळेपणा करू नये. 37 तुम्ही
या दोघांना† येथे घेऊन आलात, वस्तुतः त्यांनी मंिदरातील कशाचीही चोरी
केली नाही िकंवा आपल्या देवीची िनंदा केलेली नाही. 38 जर देमेितर्य व
त्याच्याबरोबर असलेल्या कारािगरांच्या काही तक्रारी असतील, तर त्यासाठी
न्यायालये उघडी आहेत, तेथे ते एकमेकांवर आरोप करू शकतात. 39 परंतु
जर तुम्हास एखाद्या गोष्टीची चौकशी करायची असेल तर िनयिमत सभेत
त्यासंबंधी िवचार केला जाईल. 40 आज येथे जे काही घडलेले आहे, त्याबद्दल
योग्य ते कारण आपणांस सांगता येणार नाही, त्यामुळे आपणच ही दंगल सुरू
केली असा आरोप आपल्यावर केला जाण्याची भीती आहे.” 41 असे सांगनू
झाल्यानंतर त्याने जमावाला जाण्यास सांिगतले.

20
,

1 जेव्हा गोंधळ थांबला, तेव्हा पौलाने येशचू्या अनुयायांना भेटायला
बोलावले आिण त्यांना उ ेजन िदल्यानंतर त्यांचा िनरोप घेतला आिण तो
मासेदोिनयाला िनघाला. 2 मासेदोिनयातनू जात असताना िनरिनराळ्या
िठकाणी असलेल्या येशचू्या अनुयायांना त्याने अनेक गोष्टी सांगनू धीर िदला,
मग पौल गर्ीसला आला. 3 त्यािठकाणी तो तीन मिहने रािहला, पौल िसरीया
पर्ांताला समुदर्माग िनघाला असता, यहदूी लोकांनी त्याच्यािवरुध्द कट
रचला, हे पाहनू त्याने मासेदोिनयातनू परत िफरण्याचे ठरवले. 4 त्याच्याबरोबर
काही लोक होते ते असेः िबरुया नगराच्या पुरार्चा मुलगा सोपतर्, थेस्सलनीका
येथील अिरस्ताखर् व सकंुद, दब येथील गायस आिण तीमथ्य, तुिखक व तर्िफम
हे आिशया पर्ांतातील होते. 5 ही माणसे आमच्यापुढे गेली व तर्ोवस शहरात
आमची वाट पाहू लागली. 6 बेखमीर भाकरीच्या यहदूी सणानंतर आम्ही
िफलीप्पै येथनू समुदर्माग िनघालो आिण पाच िदवसानी तर्ोवस येथे त्यांना
जाऊन भेटलो व तेथे सात िदवस रािहलो.

7मग आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी आम्ही सवर् भाकर मोडण्यासाठी एकतर्
जमलो असताना, पौल त्यांच्याबरोबर बोलू लागला कारण दुसर्या िदवशी
िनघण्याचा त्याचा बेत होता, तो मध्यरातर्ीपयर्ंत बोलत राहीला. 8माडीवरच्या
ज्या खोलीत आम्ही जमा झालो होतो तेथे पुष्कळ िदवे होते. 9 युतुख नावाचा
एक तरुण िखडकीत बसला होता, पौल बोलत असताना त्याच्यावर झोपेचा
इतका अंमल चढला की, तो ितसर्या मजल्यावरून खाली पडला, जेव्हा त्यास
उचलले, तेव्हा तो मरण पावलेला आढळला. 10 पौल खाली गेला व त्याच्यावर
ओणवा पडला आिण त्यास आपल्या हातांनी कवेत धरून म्हणाला, “िचंता करू
नका! त्याच्यात अजनू जीव आहे.” 11 मग पौल वर गेला, त्यांने भाकर मोडली
† 19:37
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व ती खाल्ली, पहाट होईपयर्ंत तो त्यांच्याशी बोलला, मग तो गेला. 12 त्या
तरुणाला त्यांनी िजवंत असे घरी नेले, त्या सवार्नंा फार समाधान झाले.

13 तेथनू आम्ही पुढे िनघालो व अस्सा या नगरी समुदर्माग िनघालो, तेथे
आम्ही पौलाला घेणार होतो, त्यानेच अशापर्कारे योजना केली होती,ती म्हणजे
त्याने स्वतः पायी जायचे. 14 जेव्हा आम्हास तो अस्सा येथे भेटला, तेव्हा
आम्ही त्यास जहजात घेतले आिण आम्ही िमतुलेनेशहरास गेलो. 15 दुसर्या
िदवशी आम्ही जहाजाने िमतुलेनाहनू िनघालो व िखयास बेटावर आलो, मग
दुसर्या िदवशी सामा बेट ओलांडले आिण एक िदवसानंतर िमलेत शहरास
आलो. 16 कारण पौलाने ठरवले होते की इिफस येथे थांबायचे नाही, आिशयात
त्यास जास्त वेळ थांबायचे नव्हते, तो घाई करीत होता कारण शक्य झाल्यास
पन्नासाव्या िदवसाच्या सणासाठी त्यास यरूशलेम शहरात रहावयास हवे होते.

17 िमलेताहनू इिफस येथे िनरोप पाठवनू पौलाने तेथील मंडळीच्या
वडीलजनांना बोलावनू घेतले.

18 जेव्हा ते आले, तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, आिशयात आलो त्या
िदवसापासनू मी तुमच्या सोबत असताना कसा रािहलो हे तुम्हास माहीत
आहे. 19 मी पर्भचूी सेवा पणूर् नमर्तेने व रडून केली, यहदूी लोकांनी केलेल्या
कटामुळे िनमार्ण झालेल्या उपदर्वांना तोंड देत मी त्याची सेवा केली. 20 जे
काही तुमच्या चांगल्यासाठी होते ते तुम्हास सांगण्यासाठी कोणतीही कसर
ठेवली नाही, हे तुम्हास माहीत आहे आिण या गोष्टी जाहीरपणे व घराघरातनू
सांगण्यासाठी मी कधीही मागेपुढे पािहले नाही. 21 पश्चा ाप करून देवाकडे
वळण्यािवषयी आिण आपल्या पर्भू येशवूरील िवश्वासािवषयी यहदूी व गर्ीक
लोकांस सारखीच साक्ष िदली. 22 आिण आता आत्म्याच्या आजे्ञने यरूशलेम
शहरास चाललो आहे आिण तेथे माझ्याबाबतीत काय घडेल हे माहीत नाही.
23 मला फक्त एकच गोष्ट माहीत आहे की पर्त्येक शहरात पिवतर् आत्मा
मला सावध करतो, तुरंुगवास व संकटे माझी वाट पाहत आहेत हे तो मला
सांगतो. 24 मी माझ्या जीवनािवषयी काळजी करीत नाही, सवार्त महत्त्वाची
गोष्ट म्हणजे मी माझे काम पणूर् करणे, पर्भू येशनेू जे काम मला िदले ते
मला पणूर् करायला पािहजे ते काम म्हणजे देवाच्या कृपेबद्दल ची सुवातार्
लोकांस सांिगतली पािहजे. 25 राज्याची घोषणा करीत ज्या लोकात मी
िफरलो त्या तुम्हातील कोणालाही मी पुन्हा कधीही िदसणार नाही हे आता
मला माहीत आहे. 26 म्हणनू मी तुम्हास जाहीरपणे सांगतो की, सवार्ंच्या
रक्तासंबंधाने मी िनदो र्ष असा आहे. 27 देवाची संपणूर् इच्छा काय आहे हे
पर्कट करण्यास मी कधीही मागेपुढे पािहलेले नाही. 28 तुमची स्वतःची व
देवाच्या सवर् लोकांची, ज्याना देवाने तुम्हास िदलेले आहे, त्यांची काळजी घ्या,
कळपाची *काळजी घेण्याचे काम पिवतर् आत्म्याने तुम्हास िदलेले आहे, तुम्ही
मंडळीसाठी में ढपाळासारखे असले पािहजे, ही मंडळी देवाने स्वतःचे रक्त देऊन
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िवकत घेतली. 29 मला माहीत आहे की, मी गेल्यावर तुमच्यामध्ये भयंकर असे
दुष्ट लांडगे येतील, ते कळपाला सोडणार नाहीत. 30 तुमच्यामधनूसुद्धा लोक
उठून िशष्यांना, चुकीचे असे िशकवनू आपल्यामागे घेऊन जातील. 31 यासाठी
सावध राहा, तुम्हातील पर्त्येकाला गेले तीन वष डोळ्यांत अशर्ू आणनू
सावध करण्याचे मी कधीच थांबिवले नाही हे आठवा. 32आिण आता मी तुम्हास
देवाच्या व वचनाच्या कृपेच्या अधीन करतो, जी तुमची वाढ करण्यासाठी
समथर् आहे व सवर् पिवतर् केलेल्यांमध्ये वतन द्यावयाला समथर् आहे. 33 मी
कोणाच्याही सोन्याचा,चांदीचा व कपड ांचा लोभ धरला नाही. 34मी आपल्या
स्वतःच्या व माझ्याबरोबर राहणार्यांच्या गरजा माझ्या हातांनी भागिवल्या हे
तुम्हास चांगले माहीत आहे. 35 अशा रीतीने मी तुम्हास उदाहरण घालू िदले
आहे की जे दुबर्ल आहेत अशांना आपण स्वतः मेहनत करून मदत केली पािहजे
व पर्भू येशचेू शब्द लक्षात ठेवले पािहजेत,तो स्वतः म्हणाला, “घेण्यापेक्षा देणे
अिधक धन्यतेचे आहे.”

36 आिण हे बोलल्यावर पौलाने गुडघे टेकले आिण पर्ाथर्ना केली. 37 तेव्हा
पर्त्येकाला खपूच रडू आले, ते पौलाच्या गळ्यात पडले व त्याचे मुके घेत
रािहले. 38 ते पुन्हा त्यास कधीही पाहू शकणार नाहीत, या वाक्याने त्यांना
फार दुःख झाले, मग ते त्यास जहाजापयर्ंत िनरोप देण्यास गेले.

21
1 त्यांचा िनरोप घेतल्यानंतर आम्ही समुदर्माग िनघालो आिण सरळ पर्वास

करीत कोस बेटास आलो, दुसर्या िदवशी आम्ही रुद बेटास गेलो, तेथनू आम्ही
पातरा शहरास गेलो. 2 तेथे फेनीकेला जाणारे जहाज आम्हास आढळले, तेव्हा
आम्ही जहाजात बसनू पुढे िनघालो. 3 तेव्हा कुपर् आमच्या नजरेत आले,
परंतु ते डाव्या अंगाला टाकून आम्ही सरळ िसरीया पर्ांताला रवाना झालो
व सोर येथे उतरलो, कारण तेथे जहाजातील माल उतरावयाचा होता. 4 तेथे
येशचेू काही िशष्य आम्हास आढळले आिण आम्ही त्यांच्याबरोबर सात िदवस
रािहलो, पिवतर् आत्म्याच्या सचूनेवरून त्यांनी पौलाला असे सांिगतले की,
त्याने यरूशलेम शहरास जाऊ नये. 5 आमच्या भेटीचे िदवस संपत आल्यावर
आम्ही तेथनू िनघनू आमचा पुढील पर्वास परत सुरू केला, त्यावेळी तेथील
बंधुजन आपल्या पत्नी, मुलांच्याबरोबर आमच्यासह शहराबाहेर आले व तेथील
समुदर्िकनार्यावर आम्ही गुडघे टेकले व पर्ाथर्ना केली. 6 मग एकमेकांचा
िनरोप घेऊन आम्ही जहाजात बसलो व ते लोक आपापल्या घरी गेले.

7 सोरापासनू आम्ही आमचा पर्वास सुरू केला व पोलेमा येथे उतरलो आिण
तेथील बंधुजनांना भेटलो, त्यांच्याबरोबर एक िदवस रािहलो. 8 आिण दुसर्या
िदवशी िनघनू आम्ही कैसरीयास आलो व सुवाितर्क िफिलप्प याच्या घरी जाऊन
रािहलो, तो िनवडलेल्या सात सेवकांपैकी एक होता. 9 त्यास चार मुली होत्या,
त्यांची लग्ने झालेली नव्हती, या मुलीनंा देवाच्या गोष्टी* सांगण्याचे दान
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होते. 10 त्या बंधचू्या बरोबर बरेच िदवस रािहल्यावर अगब नावाचा संदेष्टा
यहदूीयाहनू तेथे आला. 11 त्याने आमची भेट घेऊन पौलाच्या कमरेचा पट्टा
मागनू घेतला, त्याने स्वतःचे हात व पाय बांधले आिण तो म्हणाला, “पिवतर्
आत्मा असे म्हणतो; हा पट्टा ज्या मनुष्याच्या कमरेचा आहे, त्यास यरूशलेम
शहरातील यहदूी लोक असेच बांधतील व परराष्ट्रीयांच्या हाती देतील.”
12आम्ही व तेथील सवार्नंी ते शब्द ऐकले, तेव्हा आम्ही व इतर लोकांनी पौलाला
कळकळीची िवनंती केली की, त्याने यरूशलेम शहरास जाऊ नये. 13 पण
पौल म्हणाला, “तुम्ही हे काय करीत आहा, असे रडून तुम्ही माझे मन खचवीत
आहात काय? मी फक्त बांधनू घेण्यासाठी नव्हे तर पर्भू येशचू्या नावासाठी
यरूशलेम शहरामध्ये मरायलादेखील तयार आहे.” 14 यरूशलेम शहरापासनू
दरू राहण्यासाठी आम्ही त्याचे मन वळवू शकलो नाही, म्हणनू आम्ही त्यास
िवनंती करायची सोडली आिण म्हटले, “पर्भचू्या इच्छेपर्माणे होवो.”

15 त्यानंतर आम्ही तयार झालो आिण यरूशलेमे शहरास िनघालो.
16 कैसरीया येथील येशचेू काही िशष्य आमच्याबरोबर आले आिण आम्हास
म्नासोन नावाच्या व्यक्तीकडे घेऊन गेले, कारण त्याच्याकडेच आम्ही राहणार
होतो, तो कुपर्चा असनू सुरुवातीच्या काळात पर्थम िशष्य झालेल्यांपैकी एक
होता.

17 आम्ही जेव्हा यरूशलेम शहरास पोहचलो, तेव्हा तेथील बंधुजनांनी
मोठ ा आनंदाने आमचे स्वागत केले. 18 दुसर्या िदवशी पौल आमच्यासह
याकोबाला भेटायला आला, तेव्हा सवर् वडीलजन हजर होते. 19 पौल त्यांना
भेटला, नंतर त्याच्या हातनू देवाने परराष्ट्रीय लोकात कशीकशी सेवा करून
घेतली, यािवषयी क्रमवार सिवस्तर मािहती सांिगतली. 20 जेव्हा त्यांनी
हे ऐकले तेव्हा त्यांनी देवाचा गौरव केला आिण ते त्यास म्हणाले, “बंध,ू तू
पाहशील की हजारो यहदूी िवश्वास ठेवणारे झालेत, पण त्यांना असे वाटते की,
मोशेचे िनयम पाळणे फार महत्त्वाचे आहे. 21 या यहदूी लोकांनी तुझ्यािवषयी
ऐकले आहे की, जे यहदूी इतर देशात राहतात त्यांना तू मोशेचे िनयम पाळू
नका असे सांगतोस, तसेच आपल्या मुलांची संुता करू नका असे सांगतो व
आपल्या चालीरीती पाळू नका असे सांगतो. 22 मग आता काय केले पािहजे?
तू येथे आला आहेस हे त्यांना नक्की कळेल. 23 तेव्हा आता आम्ही सांगतो
तसे कर; आमच्यातील चार लोकांनी नवस केला आहे. 24 त्या चौघांना घे व
स्वतःचे त्यांच्यासह शुद्धीकरण करून घे, त्या चौघांना त्यांच्या डोक्याचे मंुडण
करता यावे म्हणनू त्यांचा खचर् तू कर, मग सवार्नंा हे समजेल की, त्यांनी जे काही
तुझ्याबद्दल ऐकले आहे ते खरे नाही, उलट तू िनयमशास्तर्ाचे पालन करतोस हे
िदसेल. 25 जे परराष्ट्रीय िवश्वास ठेवणारे आहेत त्यांना आम्ही पतर् िलिहले
आहे, ते असे, मतूी र्ला वािहलेले अन्न त्यांनी खाऊ नये, रक्त अगर गुदमरून
मारलेले पर्ाणी त्यांनी खाऊ व जारकमर् करू नये.” 26 मग पौलानेच त्या चार



21:27 249 परे्िषतांची कृत्ये 21:40

लोकांस आपल्याबरोबर घेतले, दुसर्या िदवशी शुद्धीकरणाच्या िवधीमध्ये तो
सहभागी झाला, मग तो परमेश्वराच्या भवनात गेला, शुद्धीकरणाचे िदवस केव्हा
संपतील हे जाहीर केले, शेवटच्या िदवशी पर्त्येकासाठी अपर्ण देण्यात येईल.

27सात िदवस जवळ जवळ संपत आले होते, परंतु आिशयातील काही यहदूी
लोकांनी पौलाला परमेश्वराच्या भवनात पािहले, त्यांनी लोकांस भडकािवले व
पौलाला धरले. 28 ते मोठ ाने ओरडून म्हणाले, “इसर्ाएलाच्या लोकांनो, मदत
करा! हाच तो मनुष्य आहे, जो सवर् लोकांस सगळीकडे आपल्या लोकांिवरुद्ध
आपल्या िनयमांिवरुद्ध व या जागेबद्दल िशकवीत आहे आिण आता त्याने गर्ीक
लोकांस देखील परमेश्वराच्या भवनात आणले आहे आिण ही पिवतर् जागा
िवटाळिवली आहे.” 29 ते असे म्हणाले, कारण इिफसच्या तर्िफमला त्यांनी
पौलाबरोबर यरूशलेम शहरातील पािहले होते, तर्िफम यहदूी नव्हता, तो
गर्ीक होता, लोकांस वाटले, पौलानेच त्यास परमेश्वराच्या भवनात नेले आहे.
30 सवर् शहर खवळून उठले, सगळे लोक धावू लागले, त्यांनी पौलाला पकडले
व परमेश्वराच्या भवनातनू बाहेर ओढून काढले, लगेच दरवाजे बंद करण्यात
आली. 31 ते त्यास ठार मारण्याचा पर्यत्न करीत असतानाच रोमी सैन्याच्या
सरदाराकडे बातमी गेली की, सगळ्या यरूशलेम शहरात सगळीकडे गोंधळ
उडालेला आहे. 32 ताबडतोब त्याने काही िशपाई व काही शतािधपती घेतले
व तो यहदूी जेथे पौलाला मारीत होते, तेथे धावत गेला, जेव्हा यहदूी लोकांनी
रोमी सरदाराला व सैन्याला पािहले तेव्हा त्यांनी पौलाला मारण्याचे थांबिवले.
33 मग सरदार पौलाकडे आला व त्यास अटक केली व त्यास साखळ्यांनी
बांधण्याची आज्ञा िदली, मग सरदाराने पौल कोण आहे व त्याने काय केले आहे
यािवषयी िवचारले. 34 गदी र्तनू वेगवेगळ्या पर्कारचे आवाज ऐकू येऊ लागले,
गोंधळामुळे व ओरडण्यामुळे सरदारला सत्य काय आहे हे जाणनू घेता येईना,
म्हणनू सरदाराने िशपायांना हुकूम िदला की, पौलाला इमारतीत घेऊन जावे.
35 जेव्हा पौल इमारतीच्या पायर्यांजवळ आला तेव्हा िशपायांना त्यास उचलनू
आत न्यावे लागले.

36 कारण जमाव िहंसक बनत चालला होता, जमाव त्याच्यामागे चालला
होता व ओरडत होता, “त्याला िजवे मारा.” 37 िशपाई पौलाला इमारतीत
घेऊन जाणार इतक्यात पौल सरदाराला म्हणाला, “मी काही बोलू शकतो
काय?” तो सरदार म्हणाला, “तुला गर्ीक बोलता येते काय? 38 मग मला
वाटते, तो मनुष्य तू नाहीस, मला वाटले ज्या िमसरी मजुराने काही िदवसांपवूी र्
बंड करून सरकारला तर्ास देण्याचा पर्यत्न केला, तोच तू आहेस, त्या
िमसरी मनुष्यांने चार हजार दहशतवाद्यांना अरण्यात नेले.” 39 पौल म्हणाला,
“िकलिकया पर्ांतातील तासर्स नगरात राहणारा मी एक यहदूी आहे, मी एका
महत्त्वाच्या शहराचा नागिरक आहे, मी तुम्हास िवनिवतो, मला लोकांशी बोलू
द्या.” 40 जेव्हा सरदाराने त्यास बोलण्याची परवानगी िदली तेव्हा तो पायर्यांवर
उभा रािहला आिण आपल्या हाताने त्याने लोकांस शांत राहण्यास सांिगतले,
जेव्हा सगळीकडे शांतता पसरली तेव्हा पौल इबर्ी भाषेत बोलू लागला.
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22

1 बंधुजनहो व वडील मंडळीनंो, मी जे काही आता तुम्हास पर्त्यु र करतो
ते ऐका. 2 तो आपणाबरोबर इबर्ी भाषेत बोलत आहे हे ऐकून ते अिधक शांत
झाले, मग त्याने म्हटले.

3 मी यहदूी आहे, माझा जन्म िकलकीयातील तासर् नगरांत झाला आिण
मी या शहरांत गमिलयेलच्या चरणांजवळ लहानाचा मोठा होऊन मला
वाडवडीलांच्या िनयमशास्तर्ाचे िशक्षण कडकडीत रीतीने िमळाले आिण जसे
तुम्ही सवर् आज देवािवषयी आवेशी आहात तसा मीही होतो. 4 पुरूष व िस्तर्या
ह्यांना बांधनू तुरंुगात घालू देहान्त िशक्षा देऊन सुद्धा मी ‘या मागार्चा’ पाठलाग
केला. 5 त्यािवषयी महायाजक व सगळा विडलवगर्ही माझा साक्षी आहे; मी
त्यांच्यापासनू बंधुजनांस पतरे् घेऊन िदिमष्कास चाललो होतो; ह्यासाठी की,
जे तेथे होते त्यांनाही बांधनू यरूशलेम शहरात शासन करावयास आणावे. 6मग
असे झाले की, जाता जाता मी िदिमष्क शहराजवळ पोहचलो तेव्हा सुमारे
दुपारच्या वेळेस आकाशातनू माझ्याभोवती एकाएकी मोठा पर्काश चमकला.
7 तेव्हा मी जिमनीवर पडलो आिण “शौला, शौला, माझा छळ का किरतोस?”
अशी वाणी माझ्याबरोबर मी बोलताना ऐकली. 8 मी िवचारले, पर्भजूी, तू
कोण आहेस? त्याने मला म्हटले, “ज्या नासोरी येशचूा तू छळ किरतोस तोच
मी आहे.” 9 तेव्हा माझ्याबरोबर जे होते त्यांना पर्काश िदसला खरा, परंतु
माझ्याबरोबर बोलणार्याची वाणी त्यांनी ऐकली नाही. 10 मग मी म्हणालो,
पर्भजूी मी काय करावे? पर्भनेू मला म्हटले, “उठून िदिमष्कात जा; मग तू जे
काही करावे म्हणनू ठरिवण्यात आले आहे, त्या सवािवषयी तुला तेथे सांगण्यात
येईल.” 11 त्या पर्काशाच्या तेजामुळे मला िदसेनासे झाले; म्हणनू माझ्या
सोबत्यांनी माझा हात धरून मला िदिमष्कात नेले.

12 मग हनन्या नावाचा कोणीएक मनुष्य होता, तो िनयमशास्तर्ापर्माणे
नीितमान होता आिण तेथे राहणारे सवर् यहदूी त्याच्यािवषयी चांगले बोलत
असत. 13तो माझ्याकडे आला व जवळ उभा राहनू मला म्हणाला, शौल भाऊ,
इकडे पहा, तत्क्षणीच मी त्याच्याकडे वर पािहले. 14 मग तो म्हणाला आपल्या
पवूर्जांच्या देवाने तुझ्यासंबधाने ठरवले आहे की, त्याची इच्छा काय आहे हे तू
समजनू घ्यावे; आिण त्या नीितमान पुरुषाला पहावे व त्याच्या तोंडाची वाणी
ऐकावी. 15 कारण जे तू पािहले आहे व ऐकले आहे त्यािवषयी तू सवर् लोकांपुढे
त्याचा साक्षी होशील. 16 तर आता उशीर का किरतोस? ऊठ, त्याच्या नावाचा
धावा करून बािप्तस्मा घे आिण आपल्या पापांचे क्षालन कर.

17 मग असे झाले की, मी यरूशलेमे शहरास माघारी आल्यावर,
परमेश्वराच्या भवनात पर्ाथर्ना करीत असता माझे देहभान सुटले. 18 तेव्हा मी
त्यास पािहले; तो मला म्हणाला, “त्वरा कर, यरूशलेम शहरातनू लवकर िनघनू
जा; कारण तू माझ्यािवषयी िदलेली साक्ष ते मान्य करणार नाहीत.” 19 तेव्हा
मी म्हणालो, पर्भ,ू त्यांना ठाऊक आहे की, तुझ्यावर िवश्वास ठेवणार्याना
मी बंदीत टाकून पर्त्येक सभास्थानात त्यांना मारहाण करीत असे. 20 तुझा
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साक्षी स्तेफन याचा रक्तपात झाला तेव्हा मी स्वतः जवळ उभा राहनू मान्यता
दशर्िवत होतो आिण त्याचा घात करणार्याची वस्तरे् सांभाळीत होतो. 21 तेव्हा
त्याने मला सांिगतले, “जा मी तुला मी परराष्ट्रीयांकडे दरू पाठवतो.”

22 या वाक्यापयर्ंत लोकांनी त्याचे ऐकले; मग ते आरोळी मारून बोलले,
जगातनू ह्याला नाहीसे करा, याची जगण्याची लायकी नाही. 23 ते ओरडत व
आपली बाह्यवस्तरे् अंगावरून काढून टाकून आकाशात धळू उधळीत असता.
24सरदाराने िशपायांना सांिगतले, पौलाला चाबकाने मारा, अशापर्कारे हे लोक
पौलािवरुद्ध का ओरड करीत आहेत हे सरादाराला जाणनू घ्यायचे होते. 25 मग
त्यांनी त्यास वाद्यांनी ताणले, तेव्हा जवळ उभ्या असलेल्या शताधीपतीला
पौलाने म्हटले, “रोमन मनुष्यास व ज्याला दोषी ठरवले नाही अशाला तुम्ही
फटके मारणे कायदेशीर आहे काय?” 26 हे एकूण शताधीपतीने सरदाराजवळ
जाऊन म्हटले, आपण हे काय करीत आहा? तो मनुष्य रोमन आहे. 27 तेव्हा
सरदार त्याच्याजवळ येऊन म्हणाला, “मला सांग, तू रोमन आहेस काय?”
त्याने म्हटले, “होय.” 28 सरदाराने उ र िदले, “मी हा नागिरकपणाचा हक्क
फार मोल देऊन िवकत घेतला आहे.” पौलाने म्हटले, “मी तर जन्मतःच रोमन
आहे.” 29 ह्यावरून जे त्याची चौकशी करणार होते ते तत्काळ त्याच्यापासनू
िनघनू गेले; िशवाय हा रोमन आहे असे सरदाराला कळले तेव्हा त्यालाही भीती
वाटली, कारण त्याने त्यास बांिधले होते.

30यहदूी लोकांनी त्याच्यावर जो आरोप आणला तो काय आहे हे िनिश्चतपणे
कळावे असे सरदाराच्या मनात होते, म्हणनू दुसर्या िदवशी त्याने त्यास मोकळे
केले आिण मुख्य याजक लोक व सगळी न्यायसभा ह्यांना एकतर् होण्याचा हुकुम
करून पौलाला खाली आणनू त्याच्यापुढे उभे केले.

23
1 मग पौल न्यायसभेकडे िस्थर दृष्टी करून म्हणाला, “बंधुजनहो, मी

आजपयर्ंत देवाबरोबर पणूर् सदभ्ावाने वागत आलो आहे.” 2 तेव्हा महायाजक
हनन्या ह्याने त्याच्याजवळ उभे राहणार्यांस त्याच्या तोंडात मारण्याची आज्ञा
केली. 3 तेव्हा पौल त्यास म्हणाला, “हे चुना लावलेल्या िभंती, तुला
देव मारील; तू िनयमशास्तर्ापर्माणे माझा न्याय करावयाला बसला असता
िनयमशास्तर्ािवरुद्ध मला मारण्याची आज्ञा देतोस काय?” 4 तेव्हा जवळ उभे
राहणारे म्हणाले, “तू देवाच्या महायाजकाची िनंदा किरतोस काय?” 5 पौलाने
म्हटले, “बंधुजनहो, हा महायाजक आहे हे मला ठाऊक नव्हते; कारण तू
आपल्या लोकांच्या अिधकार्यािवरुद्ध वाईट बोलू नको असे शास्तर्ात िलिहले
आहे.”

6 तेव्हा त्यांच्यामध्ये एक भाग सदकूी व एक भाग परूशी आहे, हे ओळखनू
पौल न्यायसभेमध्ये मोठ ाने म्हणाला, “बंधुजनहो, मी परूशी व परुश्यांचा
पुतर् आहे; आमची आशा व मरण पावलेल्यांचे पुनरुत्थान ह्यासंबंधाने माझी
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चौकशी होत आहे.” 7 तो हे बोलत आहे तोंच परूशी व सदकूी ह्यांच्यात भांडण
लागनू लोकात फुट पडली. 8 कारण पुनरुत्थान नाही आिण देवदतू व आत्माही
नाही, असे सदकूी म्हणतात; परूशी तर या दोन्ही गोष्टी मान्य करतात. 9 तेव्हा
मोठी गडबड उडाली; आिण जे िनयमशास्तर् िशक्षक, परूश्यांच्या पक्षाचे होते
त्यांच्यातनू काहीजण उठून तणतण करीत म्हणाले, “या मनुष्याच्या ठायी
आम्हास काही वाईट िदसत नाही; जर आत्मा िकंवा देवदतू त्यांच्याबरोबर
बोलला असेल तर मग कसे?” 10 असे त्यांच्यात जोराचे भांडण चालले असता;
ते पौलाला फाडून टाकतील असे भय वाटून सरदाराने िशपायांना हुकुम केला
की, खाली जाऊन त्यास त्यांच्यामधनू सोडवनू गढीत आणावे.

11 त्याच रातर्ी पर्भू त्याच्यापुढे उभा राहनू म्हणाला, “धीर धर; जशी तू
यरूशलेमे शहरात माझ्यािवषयी साक्ष िदली तशी रोम शहरांतही तुला द्यावी
लागेल.”

12 मग िदवस उगवल्यावर, िकत्येक यहदूी एकजटू करून शपथबद्ध होऊन
म्हणाले, पौलाचा जीव घेईपयर्ंत आम्ही खाणार िपणार नाही. 13 हा कट
रचणारे इसम चाळीसांहनू अिधक होते. 14 ते मुख्य याजक लोक व वडील
ह्यांच्याकडे येऊन म्हणाले, “पौलाचा जीव घेईपयर्ंत आम्ही अन्नाला िशवणार
नाही, अशा कडकडीत शपथेने आम्ही आपणास बद्ध करून घेतले आहे. 15 तर
आता त्याच्यािवषयी आणखी काही बारकाईने िवचारपसू करावयाची आहे,
या िनिम ाने त्यास आपणाकडे आणावे असे तुम्ही न्यायसभेतही सरदाराला
समजवावे; म्हणजे तो जवळ येतो न येतो तोंच त्याचा जीव घेण्यास आम्ही
तयार आहोत.”

16 तेव्हा ते दबा धरून बसल्याचे पौलाच्या बिहणीच्या मुलाने ऐकले आिण
गढीत जाऊन त्याने पौलाला सांिगतले. 17 तेव्हा पौलाने एका शताधीपतीला
बोलावनू म्हटले, या तरुणाला सरदाराकडे घेऊन जा, ह्याला त्यास काही
सांगावयाचे आहे. 18 तेव्हा त्याने त्यास सरदाराकडे नेऊन म्हटले, बंिदवान पौल
ह्याने मला बोलावनू िवनंती केली की, या तरूणाला आपणाकडे आणावे, त्यास
आपणाबरोबर काही बोलावयाचे आहे. 19 तेव्हा सरदाराने त्याचा हात धरून
त्यास एकीकडे नेऊन िवचारले, “तुला काय सांगावयाचे आहे?” 20तो म्हणाला,
“यहदू्यांनी असा एकोपा केला आहे की, पौलािवषयी आणखी काही बारकाईने
िवचारपसू करावयाच्या िनिम ाने त्यास उद्या खाली सभेमध्ये आणावे, अशी
आपणाला िवनंती करावी. 21 तर आपण त्यांचे ऐकू नका; कारण त्यांच्यापैकी
चाळीसांहनू अिधक माणसे त्याच्यासाठी दबा धरून बसली आहेत; त्यांनी
शपथ घेतली आहे की, त्यास िजवे मारीपयर्ंत आपण खाणार िपणार नाही;
आिण आता ते तयार होऊन आपल्या संमतीची वाट पाहत आहे.” 22 तेव्हा,
“तू हे मला कळिवले आहे हे कोणाला सांगू नको, असे त्या तरूणाला िनक्षनू
सांगनू सरदाराने त्यास िनरोप िदला.” 23 मग त्याने दोघा शतािधपतीनंा
बोलावनू सांिगतले, “कैसरीयास जाण्यासाठी दोनशे िशपाई, स र स्वार व
दोनशे भालेकरी पर्हर रातर्ीस तयार ठेवा.” 24 आिण पाठाळे िमळवा, त्यावर
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पौलाला बसवनू फेिलक्स सभेूदाराकडे सांभाळून न्या. 25 िशवाय त्याने अशा
मजकूराचे पतर् िलिहले. 26 “महाराज फेिलक्स ह्यांना सुभेदार क्लौद्य लुिसया
याचा सलाम. 27 या मनुष्यास यहदू्यांनी धरले होते आिण त्यांच्याकडून त्याचा
घात होणार होता, इतक्यात हा रोमी आहे असे कळाल्यावरून मी िशपाई
घेऊन जाऊन त्यास सोडवले. 28 आिण ह्याच्यावर आरोप आणण्याचे काय
कारण होते हे समजनू घेण्याच्या इच्छेने त्यास त्यांच्या न्यायसभेत खाली नेले.
29 तेव्हा त्यांच्या िनयमशास्तर्ातील वादगर्स्त गोष्टीसंंबंधी त्याच्यावर काही
ठपका आणला होता, परंतु मरणाची िकंवा बंधनाची िशक्षा देण्याजोगा आरोप
त्याच्यावर नव्हता, असे मला िदसनू आले. 30 या मनुष्या िवरुद्ध कट होणार
आहे अशी मला खबर लागताच मी त्यास आपल्याकडे पाठवले आहे, वादीनंाही
आपल्यासमोर खटला चालवण्यास सांिगतले आहे, सुखरूप असावे.”

31 िशपायांनी हुकुमापर्माणे पौलाला रातर्ी अंितपितर्सास नेले. 32 आिण
दुसर्या िदवशी त्याच्याबरोबर जाण्यास स्वार ठेवनू ते गढीत परत आले.
33 कैसरीयात गेल्यावर स्वारांनी सुभेदाराला पतर् देऊन पौलाला त्याच्यापुढे
उभे केले. 34 पतर् वाचनू त्याने िवचारले, हा कोणत्या पर्ांताचा आहे; तो
िकलीकीयाचा आहे समजल्यावर, 35 त्याने म्हटले, “तुझे वादी आले म्हणजे मी
तुझे म्हणणे ऐकेन.” आिण ‘त्याला हेरोदाच्या राजवाड ात ठेवावे’ असा त्याने
हुकुम सोडला.

24
1 पाच िदवसानंतर महायाजक हनन्या, काही वडील आिण िततुर्ल्ल नावाचा

कोणीएक वकील हे खाली आले; आिण त्यांनी सुभेदारापुढे पौलािवरुद्ध िफयार्द
केली.

2 जेव्हा पौल शासकासमोर उभा रािहला तेव्हा िततुर्ल्ल त्याच्यावर दोषारोप
ठेवनू म्हणाला, “फेिलक्स महाराज, आपल्यामुळे आम्हास फार शांतता
िमळाली आहे आिण आपल्या दरूदशी र्पणामुळे या राष्ट्रात सुधारणा होत
आहेत. 3 म्हणनू त्यांचे आम्ही पणूर् कृतज्ञतेने, सवर् पर्कारे व सवर्तर् स्वागत
करतो. 4तरी आपला अिधक वेळ न घेता मी िवनंती करतो की, मेहरबानी करून
आमचे थोडक्यात ऐकावे. 5 हा मनुष्य म्हणजे एक िपडा आहे असे आम्हास
आढळून आले आहे आिण जगातल्या सवर् यहदूी लोकात हा बंड उठवणारा
असनू नासोरी पंथाचा पुढारी आहे. 6 ह्याने परमेश्वराचे भवनही िवटाळण्याचा
पर्यत्न केला; त्यास आम्ही धरले; व आमच्या िनयमाशास्तर्ापर्माणे याचा
न्याय करण्यास आम्ही पाहत होतो. 7 पण लुिसया सरदाराने येऊन मोठ ा
जबरदस्तीने ह्याला आमच्या हातातनू काढून नेले. 8आिण याची चौकशी आपण
कराल तर ज्या गोष्टीचंा दोषारोप आम्ही त्याच्यावर करतो त्या सवार्ंिवषयी
त्याच्याकडूनच आपणाला समजेल.”

9 तेव्हा या सवर् गोष्टी अशाच आहेत, असे म्हणनू दुसर्या यहदू्यांनी ही
दुजोरा िदला. 10 मग सुभेदाराने बोलण्यास खुणिवल्यावर पौलाने उ र िदले,
“आपण पुष्कळ वषार्पासनू या लोकांचे न्यायाधीश आहात हे मला ठाऊक आहे,
म्हणनू मी आपल्यासंबंधीच्या गोष्टीचे संतोषाने समथर्न करतो. 11आपल्याला
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पणूर्पणे कळून येईल की, मला यरूशलेम शहरात उपासना करायला जाऊन
अजनू बारापेक्षा अिधक िदवस झाले नाहीत. 12 आिण परमेश्वराच्या भवनात,
सभास्थानात िकंवा नगरात कोणाबरोबर वादिववाद करतांना िकंवा बंडाळी
माजवतांना मी त्यांना आढळलो नाही. 13 ज्या गोष्टीचंा दोषारोप ते माझ्यावर
आता करत आहेत, त्या गोष्टी त्यांना आपणापुढे शाबीत करता येत नाहीत.
14तरी मी आपणाजवळ इतके कबलू करतो की, ज्या मागार्ला ते पाखंड म्हणतात
त्या मागार्पर्माणे जे जे िनयमशास्तर्ानुसार आहे व जे जे संदेष्ट ांच्या लेखांत
आहे त्या सवार्ंवर िवश्वास ठेवनू मी पवूर्जांच्या देवाची सेवा करतो. 15 आिण
नीितमानांचे व अनीितमानांचे पुनरुत्थान होईल, अशी जी आशा धरतात तीच
आशा मी देवाकडे पाहनू धरतो. 16 ह्यामुळे देवासंबंधाने व मनुष्यांसंबंधाने
माझा िववेकभाव सतत शुद्ध राखण्याचा मी यत्न करत असतो. 17 मी
पुष्कळ वषार्नंी आपल्या लोकांस दानधमर् करण्यास व यज्ञापर्णे वाहण्यास आलो.
18 शुद्धीकरणाच्या िवधीत मी वर्तस्थ असा परमेश्वराच्या भवनात आढळलो,
माझ्याबरोबर लोकांचा घोळका नव्हता िकंवा दंगा होत नव्हता; पण तेथे
आिशया पर्ांतातले िकत्येक यहदूी होते. 19 त्यांचे माझ्यािवरूद्ध काही असते
तर त्यांनी आपणा पढेू येऊन माझ्यावर दोषारोप करायचा होता. 20 िकंवा
मी न्यायसभेपढेू उभा राहीलो असता माझा कोणता अपराध ह्यांना िदसनू
आला ते ह्यांनी तरी सांगावे; 21 ह्यांच्यामध्ये उभे राहनू, मरण पावलेल्यांचा
पुनरुत्थानािवषयी माझा न्याय आज तुमच्यापुढे होत आहे, हे शब्द मी मोठ ाने
बोललो, हा एवढा उदग्ार अपराध असला तर असेल.”

22 फेिलक्सास त्या मागार्ची चांगली माहीती असल्यामुळे त्याने खटला
तहकूब करून म्हटले, “लुसीयाचा सरदार येईल तेव्हा तुमच्या पर्करणाचा
िनकाल करीन.” 23 आिण त्याने शतािधपतीला हुकुम केला की, ह्याला
पहार्यात ठेवावे; तरी ह्याला मोकळीक असावी आिण ह्याच्या स्वकीयांना याची
सेवा करण्यास मनाई नसावी.

24 मग काही िदवसानंतर फेिलक्स आपली यहदूी पत्नी दर्ुिसल्ला
िहच्यासह आला व त्याने पौलाला बोलावनू िखर्स्त येशवूरील िवश्वासािवषयी
त्याच्यापासनू ऐकून घेतले. 25 तेव्हा नीितमत्त्व, इंिदर्यदमन व पुढे होणारा
न्याय ह्यांिवषयी तो भाषण करत असता, फेिलक्साने भयभीत होऊन म्हटले,
“आता जा, संधी सापडली म्हणजे तुला बोलावीन.” 26 आणखी आपणास
पौलाकडून पैसे िमळतील अशी आशाही त्यास होती, म्हणनू तो त्यास
पुनःपुन्हा बोलावनू घेवनू त्याच्याबरोबर संभाषण करत असे.

27 पुढे दोन वषार्नंंतर फेिलक्साच्या जागेवर पुक्यर् फेस्त हा आला; तेव्हा
यहदू्यांची मजी र् संपादन करण्याच्या इच्छेने फेिलक्स पौलाला कैदेतच ठेवनू
गेला.

25
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1 मग फेस्त सुभ्यांत आल्यावर तीन िदवसानी कैसरीयाहनू वर यरूशलेम
शहरास गेला. 2 तेव्हा मुख्य याजक व यहदू्यांतील मुख्य पुरूष ह्यांनी त्याच्याकडे
पौलािवरूद्ध िफयार्द नेली. 3 आिण, कृपाकरून त्यास यरूशलेम शहरात
बोलावनू घ्यावे, अशी त्याच्याकडे िवनंती केली; वाटेत दबा धरून त्याचा
घात करण्याचा त्यांचा बेत होता. 4 फेस्ताने उ र, “पौल कैसरीयात कैदेत
आहे; मी स्वतः लवकरच ितकडे जाणार आहे. 5 म्हणनू त्या मनुष्याचा काही
अपराध असला तर तुमच्यातील पर्मुखांनी माझ्याबरोबर येऊन त्याच्यावर
आरोप ठेवावा.”

6 मग तो त्यांच्यामध्ये आठदहा िदवस राहनू कैसरीयास खाली गेला आिण
दुसर्या िदवशी न्यायासनावर बसल्यावर त्याने पौलाला आणण्याचा हुकूम
केला. 7 तो आल्यावर यरूशलेम शहराहनू आलेल्या यहदू्यांनी त्याच्याभोवती
उभे राहनू ज्यांचा पुरावा त्यांना देता आला नाही असे पुष्कळ व भयंकर
आरोप त्याच्यावर ठेवले. 8 पौलाने पर्त्यु र केले की, “मी यहदू्यांच्या
िनयमशास्तर्ाचा, परमेश्वराच्या भवनाचा िकंवा कैसराचा काही अपराध केला
नाही.” 9 तेव्हा यहदू्यांची मजी र् संपादन करण्याच्या इच्छेने फेस्त पौलाला
म्हणाला, “यरूशलेम शहरात जाऊन तेथे माझ्यापुढे या गोष्टीिवषयी तुझा
न्याय व्हावा अशी तुझी इच्छा आहे काय?” 10 तेव्हा पौलाने म्हटले, “कैसराच्या
न्यायासनापुढे मी उभा आहे; येथेच माझा न्याय झाला पाहीजे, मी यहदू्यांचा
काही अपराध केला नाही, हे आपणही चांगले जाणता. 11 मी अपराध केला
असला िकंवा मरणास योग्य असे काही केले असले तर मी मरण्यास तयार नाही
असे नाही; परंतु त्यांनी माझ्यावर जे आरोप ठेवले आहेत त्यांतला एकही जर
खरा ठरत नाही, तर मला त्यांच्या स्वाधीन करण्याचा कोणालाही अिधकार
नाही; मी कैसराजवळ न्याय मागतो.” 12 तेव्हा फेस्ताने सभेची मसलत घेऊन
उ र िदले, “तू कैसराजवळ न्याय मािगतला आहेस तर कैसरापुढे जाशील.”

13 मग काही िदवस झाल्यावर अिगर्प्पा राजा व बणी र्का ही दोघे कैसरीयास
येऊन फेस्ताला भेटली. 14 तेथे ती पुष्कळ िदवस रािहली, तेव्हा फेस्ताने
राजापुढे पौलाचे पर्करण काढून म्हटले, “फेिलक्साने बंदीत ठेवलेला एक मनुष्य
येथे आहे. 15मी यरूशलेम शहरास गेलो होतो तेव्हा यहदू्यांच्या मुख्य याजकांनी
व वडीलांनी िफयार्द करून त्याच्यािवरुध्द ठराव व्हावा म्हणनू िवनंती केली.
16 त्यांना मी उ र िदले की, आरोपी व वादी हे समोरासमोर येऊन आरोपािवषयी
पर्त्यु र देण्याची आरोपीला संधी िमळण्यापवूी र् कोणालाही िशके्षकरीता
सोपवनू देण्याची रोमी लोकांची रीत नाही.” 17 म्हणनू ते येथे आल्यावर
काही उशीर न करता, दुसर्या िदवशी न्यायासनावर बसनू मी त्या मनुष्यास
आणण्याचा हुकूम केला. 18 त्याच्यावर आरोप करणारे जेव्हा त्याच्यािवरुध्द
बोलण्यास उभे रािहले, तेव्हा माझ्या अपेके्षपर्माणे कसल्याही गुन्ह्याबाबत
त्यांनी त्याच्यावर आरोप केले नाहीत. 19 उलट आपल्या धमार्िवषयी आिण
कोणाएका मनुष्यािवषयी ज्याचे नाव येशू आहे, त्याच्यावरून यहदूी लोकांनी
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त्या मनुष्याशी वाद केला, येशू हा जरी मरण पावलेला असला, तरी पौलाचा
असा दावा आहे की, येशू िजवंत आहे. 20 या पर्श्नाची चौकशी कशी करावी
हे मला समजेना, तेव्हा त्या यहदूी मनुष्यािवरुद्ध यहदूी लोकांचे जे आरोप
आहेत, त्याबाबत त्यास यरूशलेम शहरास नेऊन त्याचा न्याय केला जावा अशी
त्याची इच्छा आहे काय, असे मी त्यास िवचारले. 21 समर्ाटाकडून आपल्या
न्यायिनवाडा होईपयर्ंत आपण कैदेत राहू असे जेव्हा पौल म्हणाला, तेव्हा मी
आज्ञा केली की, कैसराकडे पाठिवणे शक्य होईपयर्ंत त्यास तुरंुगातच ठेवावे.
22 यावर अिगर्प्पा फेस्ताला म्हणाला, “मला स्वतःला या मनुष्याचे म्हणणे
ऐकावेसे वाटते,” फेस्ताने त्यास उ र िदले, “उद्या,” त्याचे म्हणणे, “तुम्ही ऐकू
शकाल.”

23 म्हणनू दुसर्या िदवशी अिगर्प्पा आिण बणी र्का मोठ ा थाटामाटात आले
व लष्करी सरदार व शहरातील मुख्य नागिरकांसह दरबारात पर्वेश केला, तेव्हा
फेस्ताच्या आजे्ञनुसार पौलाला तेथे आणण्यात आले. 24 मग फेस्त म्हणाला,
“राजे अिगर्प्पा महाराज आिण आमच्याबरोबर येथे उपिस्थत असलेले सवर्जण,
या मनुष्यास पाहा! याच्याच िवषयी यरूशलेम व कैसिरया येथील सवर् यहदूी
लोकांनी माझ्याकडे अजर् िदलेला आहे, याला िजवंत राहू देऊ नये, असा आकांत
ते करतात. 25परंतु याला मरणदंड द्यावा असे याने काहीही केले नाही,असे मला
आढळून आले आिण त्याने स्वतःच आपणांला समर्ाटाकडून *न्याय िमळावा
अशी मागणी केली, म्हणनू मी त्यास कैसरासमोर न्यायासाठी पाठिवण्याचे
ठरवले आहे. 26 परंतु समर्ाटाला याच्यािवषयी िनिशचत असे कळवावे, असे
माझ्याकडे काही नाही, म्हणनू मी याला तुमच्यापुढे आिण िवशेषतः राजा
अिगर्प्पापुढे आणनू उभे केले आहे, ते अशाकिरता की, या चौकशीनंतर मला
या मनुष्यािवषयी काहीतरी िलिहता यावे. 27 शेवटी एखाद्या कैद्याला कसलाही
आरोप न ठेवता कैसराकडे पाठिवणे मला योग्य वाटत नाही.”

26
1 अिगर्प्पा पौलाला म्हणाला, “तुला तुझी बाजू मांडायला परवानगी

आहे.” यावर पौलाने आपला हात उंच करून आपल्या बचावाचे भाषण सुरू
केले. 2 अिगर्प्पा महाराज, मी स्वतःला धन्य समजतो कारण यहदू्यांनी
आपल्यासमोर माझ्यािवरुद्ध केलेल्या आरोपांचा बचाव करण्याची संधी आज
िमळाली. 3 िवशेषत, यहदूी चालीरीित आिण पर्श्न इत्यादी गोष्टीचंी
आपणांला चांगल्या पर्कारे मािहती असल्याने तर हे जास्तच खरे म्हणावे
लागेल, तेव्हा आपण माझे बोलणे धीराने ऐकून घ्यावे अशी मी िवनंती करतो.

4 मी माझे जीवन तरुणपणापासनू माझ्या पर्ांतात व यरूशलेम शहरात
कशा रीितने जगत आलो हे सवर् यहदूी लोकांस चांगले माहीत आहे. 5 ते
मला बर्याच काळापासनू ओळखतात आिण त्यांची इच्छा असेल तर मी
एक परूशी म्हणजे आमच्या यहदूी धमार्च्या एका कट्टर गटाचा सभासद

* 25:25
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या नात्याने कसा जगत आलो यािवषयी ते साक्ष देऊ शकतील. 6 आता
देवाने आमच्या पुवर्जांना जे वचन िदले त्याची आशा धरल्याबद्दल माझा न्याय
होण्याकरता मी उभा आहे; 7 ते वचन पर्ाप्त होण्याची आशा बाळगनू आमचे
बारा वंश देवाची सेवा रातरं्िदवस एकागर्तेने करीत आहेत, महाराज, तीच
आशा बाळगल्याबद्दल माझ्यावर यहदू्यांनी आरोप ठेवला आहे. 8 देव मरण
पावलेल्यांना परत उठिवतो, असे तुमच्यापैकी िकत्येकांना िवश्वास ठेवण्यास
अयोग्य का वाटावे. 9नासरेथच्या येशचू्या नावािवरुद्ध जे जे काही करता येईल
ते ते मी करावे असे मलादेखील वाटत होते. 10 आिण नक्की हेच मी यरूशलेम
शहरात केले, कारण मुख्य याजकांकडून मला तसा अिधकार िमळाला होता,
म्हणनू मी देवाच्या अनेक संतांना तुरंुगात टाकले आिण हे जे संतगण िजवे
मारले गेले, त्यांच्यािवरुद्ध मी माझे मत नोंदिवले. 11 अनेक सभास्थानात मी
त्यांना िशक्षा केली आिण देवािवरुद्ध जबरीने वाईट भाषण करायला लावण्याचा
मी पर्यत्न केला, या लोकांवरील माझा राग इतक्या पराकोटीला गेला होता
की, मी त्यांचा छळ करण्याकरता इतर शहरांमध्ये देखील जात असे.

12 एकदा िदिमष्क शहराला जाण्यासाठी मुख्य याजकांनी मला अिधकार
व परवानगी िदली तेव्हा महाराज. 13 वाटेत भर दुपारच्या वेळी मी माझ्या
व माझ्यासमवेत असणार्यांच्या भोवती स्वगी र्य पर्काश फाकलेला पािहला,
तो पर्काश सयूार्पेक्षाही जास्त पर्खर होता. 14 आम्ही सवर् खाली जिमनीवर
पडलो आिण इबर्ी भाषेत माझ्याशी बोलताना एक वाणी मी ऐकली, ती वाणी
म्हणाली, “शौला, शौला, माझा छळ तू का करतोस? अणकुचीदार काठीवर
लाथ मारणे तुला हािनकारक आहे.” 15 आिण मी म्हणालो, ‘पर्भ,ू तू कोण
आहेस?’ पर्भनेू उ र िदले, “मी येशू आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस.
16 आता ऊठ आिण उभा राहा! या कारणांसाठी मी तुला दशर्न िदले आहे तुला
सेवक म्हणनू नेमावे व जे काही तुला दाखिवले व जे दाखवीन त्याचा साक्षीदार
म्हणनू तुला नेमावे. 17 या लोकांपासनू व परराष्ट्रीयांपासनू मी तुझे रक्षण
करीन. 18 मी तुला त्यांच्याकडे पाठवतो, ह्यासाठी की, त्यांनी अंधारांतनू िनघनू
उजेडाकडे व सैतानाच्या अिधकारातनू देवाकडे वळावे, म्हणनू तू त्यांचे डोळे
उघडावे आिण त्यांना पापाची क्षमा व्हावी व माझ्यावरील िवश्वासाने पिवतर्
झालेल्या लोकांमध्ये वतन िमळावे.”

19 यासाठी, अिगर्प्पा महाराज मला जो स्वगी र्य दृष्टांत झाला, त्याचा
मी आज्ञाभंग केला नाही. 20 उलट पिहल्यांदा िदिमष्कातील आिण नंतर
यरूशलेम शहरातील, यहदूीया पर्ांतातील सवर् आिण परराष्ट्रीय लोकांससुद्धा
पर्भचू्या वचनाची साक्ष िदली, त्यांनी पश्चा ाप करावा, देवाकडे वळावे आिण
पश्चा ापाला साजेल अशी कामे करावी असे मी त्यांना सांिगतले. 21 या
कारणांमुळे मी परमेश्वराच्या भवनात असताना काही यहदूी लोकांनी मला धरले
आिण िजवे मारण्याचा पर्यत्न केला. 22 परंतु देवाने मला मदत केली म्हणनू
मी आज येथे उभा राहनू समाजातील लहानथोरांना साक्ष देत आहे, जे काही
पुढे होणार होते, त्यािवषयी संदेष्ट ांनी व मोशेने जे सांिगतले त्यापेक्षा दुसरे
मी सांगत नाही. 23 त्यानुसार देवाचा अिभिषक्त जो िखर्स्त *तो दुःखसहन
* 26:23
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करील आिण मरण पावलेल्यातनू उठिवला जाणार्यांत तो पािहला असेल,
यहदूी लोकांस तसेच परराष्ट्रीयांनाही देव पर्काशाची घोषणा करील.

24 पौल आपल्या बचावासंबंधी बोलत असताना फेस्त त्यास मोठ ाने
म्हणाला, “पौला, तू वेडा आहेस, जास्त ज्ञानामुळे तुला वेड लागले आहे.”
25 पौलाने उ र िदले, “फेस्त महाराज, मी वेडा नाही; तर ज्या गोष्टी खर्या
आहेत आिण अगदी योग्य आहेत, त्यांच्यािवषयीच मी बोलत आहे. 26 येथे
हजर असलेल्या महाराजांना यािवषयी चांगली मािहती आहे आिण यामुळे मी
त्यांच्याशी उघडपणाने बोलू शकतो, त्याच्या ध्यानातनू काही सुटले नसेल,असे
मला खातर्ीने वाटते, मी हे म्हणतो, कारण ही गोष्ट एखाद्या कानाकोपर्यात
झाली नाही. 27 अिगर्प्पा महाराज, संदेष्ट ानी जे िलिहले त्यावर तुमचा
िवश्वास आहे काय? तुमचा त्यावर िवश्वास आहे.” हे मला नक्की माहीत आहे.
28 यावर अिगर्प्पा म्हणाला, “एवढ ा थोड ा वेळात िखर्स्ती होण्यासाठी
तू माझे मन वळवू शकशील असे तुला वाटते काय?” 29 पौलाने उ र िदले,
“थोड ा वेळात म्हणा अगर जास्त वेळात म्हणा, मी जसा आहे तसे केवळ
तुम्हीच नव्हे तर आज जे जे येथे बसनू माझे बोलणे ऐकत आहेत त्या सवार्नंी
माझ्यासारखे या साखळदंडाखेरीज, िवश्वास ठेवणारे व्हावे, अशी माझी देवाला
नमर् िवनंती आहे.”

30 यानंतर राजा, बणी र्का, राज्यपाल आिण त्यांच्याबरोबर इतर जे तेथे बसले
होते, ते सवर् उठले. 31 ते न्यायालयातनू बाहेर पडल्यावर एकमेकांशी बोलत
होते, ते म्हणाले, “ज्यामुळे तुरंुगवास िकंवा मरणदंड द्यावा असे काहीही या
मनुष्याने केले नाही.” 32अिगर्प्पा फेस्ताला म्हणाला, “या मनुष्याने कैसराकडे
न्याय मािगतला नसता, तर त्यास सोडून देता आले असते.”

27
1 जेव्हा आम्ही समुदर्माग इटलीला जाण्याचे ठरवले तेव्हा पौल व इतर

काही कैद्यांना युल्य नावाच्या शतािधपतीच्या हाती सोपिवण्यात आले, युल्य
हा अगस्तस सेनेचा एक अिधकारी होता. 2अदर्मुि य येथील एका जहाजातनू
आम्ही जाणार होतो, हे जहाज आिशयाच्या िकनार्यावरील बंदरे घेत पुढे
जाणार होते, आम्ही या जहाजातनू पर्वासास िनघालो, तेव्हा मासेदोिनयातील
थेस्सलनीका येथे राहणारा अिरस्ताखर् आमच्याबरोबर होता. 3 दुसर्या िदवशी
आम्ही िसदोन नगराला पोहचलो, युल्य पौलाशी फार चांगला वागला,
पौलाच्या िमतर्ांना त्याची काळजी घेता यावी म्हणनू त्याने मोकळीक िदली.
4 तेथनू आम्ही समुदर्माग पुढे िनघालो आिण कुपर्च्या िकनार्यािकनार्याने
िनघालो कारण वारा समोरचा होता. 5 िकलिकया व पंफुिलया पर्ांताजवळच्या
समुदर्ाला पार करून लुक्या पर्ांतातील मुयार् बंदरात पोहचलो. 6 तेथे
शतािधपतीला इटलीला जाणारे आलेक्सांदर्ीयाचे एक जहाज आढळले, त्याने
आम्हास त्या जहजात बसिवले. 7 आम्ही बरेच िदवस हळूहळू पर्वास करीत
होतो, किनदा शहरापयर्ंत येण्यासाठी आम्हास फार कष्ट पडले कारण वारा
तोंडचा होता, आम्हास पुढे जाता येईना, म्हणनू आम्ही क्रेताच्या दिक्षणेकडून
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सलमोन शहराच्याच्या समोरच्या बाजसू गेलो. 8 यापुढे आमचे जहाज क्रेत
बेटाच्या िकनार्याने मोठ ा अडचणीतनू सुरिक्षत बंदर येथे पोहोचले, तेथे
जवळच लसया नगर होते.

9 बराच वेळ वाया गेला होता आिण पुढील पर्वास करणे बरेच अवघड
झाले होते, कारण एव्हाना यहदू्यांच्या उपासाचा काळही िनघनू गेला होता,
तेव्हा पौलाने त्यांना सावधानतेचा इशारा िदला, पौल म्हणाला, 10 “पुरुषांनो,
मला वाटते, आपल्या पर्वासात जहाजातील मालाला आिण जहाजालाच नव्हे
तर आपल्या जीवालाही धोका होईल.” 11 परंतु पौलाच्या मताशी जहाजाचा
कप्तान व मालक सहमत झाले नाहीत, उलट जहाजाच्या कप्तानाच्या व
मालकाच्या बोलण्यावरच शतािधपतीचा जास्त िवश्वास होता. 12 परंतु हे
सुरिक्षत म्हंटलेले बंदर िहवाळ्यात मुक्काम करायला सोईचे नव्हते, म्हणनू
बहुमताने पुढे िनघावे असे ठरले आिण फेिनकेला जाण्याचा पर्यत्न करावा आिण
शक्य झाले तर तेथेच िहवाळा घालवावा असे ठरले.

13 तेव्हा दिक्षणेकडून मंद वारे वाहू लागले, तेव्हा ते नांगर उचलनू क्रेताच्या
िकनार्यािकनार्याने तारू हाकारीत जाऊ लागले, जहाजावरच्या लोकांस वाटू
लागले की, अशाच पर्कारचे वारे आम्हास पािहजे होते व तसेच ते वाहत आहे.
14परंतु लवकरच क्रेत बेटावरून ‘ईशान्येचे’ म्हंटलेले वादळी वारे वाहू लागले.
15 आिण जहाज वादळी वार्यात सापडले व त्यास पुढे जाता येईना, तेव्हा पुढे
जाण्याचा पर्यत्न सोडून आम्ही वार्याने जहाज भरकटू िदले. 16 मग कौदा
नावाच्या लहानशा बेटाच्या िकनार्यािकनार्याने आम्ही जाऊ लागलो, मग
थोड ा खटपटीनंतर जीवन रक्षक होडीवर उचलनू घेतली. 17 जीवन रक्षक
होडी आत घेतल्यावर लोकांनी जहाज दोरखंडाने आवळून बांधले, जहाज वाळू
असलेल्या सतूी र् नावाच्या उथळ जागी आदळेल या भीतीने त्यांनी शीड खाली
काढले, तेव्हा वार्याने ते भरकटू लागले. 18जोरदार वादळी वार्याचे तडाखे खावे
लागल्याने लोकांनी दुसर्या िदवशी जहाजावरील सामान बाहेर टाकून िदले.

19 ितसर्या िदवशी जहाजाची काही सामगर्ी त्यांनी आपल्या हातांनी बाहेर
काढून टाकली. 20 बरेच िदवस आम्हास सयूर् िकंवा तारे िदसले नाहीत, वादळ
फारच भयंकर होते, आम्ही आमच्या तरण्याची सवर् आशा सोडून िदली, आम्ही
मरणार असे आम्हास वाटू लागले. 21 बराच काळपयर्ंत लोकांस उपवास
घडल्यावर, मग पौल त्याच्यासमोर उभा रािहला आिण म्हणाला, “गुहस्थांनो,
क्रेतावरून मुक्काम हलवू नका, हा माझा सल्ला तुम्ही ऐकायला पािहजे होता,
म्हणजे हा तर्ास व ही हानी तुम्हास टाळता आली असती.” 22पण आता तुम्ही
धीर धरावा अशी माझी िवनंती आहे, कारण तुमच्यापैकी एकाच्याही जीवाला
धोका पोहोंचणार नाही,आपले जहाज मातर् गमवावे लागेल. 23मी ज्या देवाचा
सेवक आहे आिण ज्याची उपासना मी करतो, त्याचा दतू काल रातर्ी माझ्या
बाजलूा उभा राहीला. 24 आिण तो दतू म्हणाला, “पौला िभऊ नको! तुला
कैसरापुढे उभे रािहलेच पािहजे, तुझ्याबरोबर पर्वास करणारे सवर् लोक देवाने
त्याच्या दयेने तुला िदले आहेत. 25 तेव्हा गृहस्थांनो, तुम्ही सवर् धीर धरा! कारण
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मला जसे देवाने सांिगतले, अगदी तसे होणार असा मला िवश्वास आहे. 26परंतु
आपणास एखाद्या बेटावर उतरून थांबावे लागले.”

27 चौदाव्या रातर्ी आमचे जहाज अिदर्या समुदर्ातनू चालले होते, तेव्हा
खलाशांनी जहाज एखाद्या भमूीजवळ पोहोचले असावे असा अंदाज केला.
28 त्यांनी पाण्याची खोली मोजली तेव्हा ती चाळीस मीटर भरली, आणखी काही
वेळाने त्यांनी परत एकदा समुदर्ाची खोली मोजली तेव्हा ती तीस मीटर भरली.
29ओबडधोबड खडकाळ जागेवर आपले जहाज आदळेल अशी भीती वाटल्याने
त्यांनी चार नांगर जहाजाच्या मागील बाजनेू टाकले आिण िदवस उजाडण्याची
पर्ाथर्ना करीत वाट पाहू लागले. 30 खलाशांनी जहाजातनू सुटका करून
घेण्याचा पर्यत्न केला, त्यांनी जहाजाच्या पुढील भागातनू नांगर टाकल्याचे
भासवनू जीवन रक्षक होड ा समुदर्ात टाकल्या. 31 परंतु पौल शतािधपतीला
व इतर िशपायांना म्हणाला, “जर हे लोक जहाजात राहणार नाहीत, तर तुम्ही
वाचणार नाही.” 32 यावर िशपायांनी जीवन रक्षक होड ांचे दोर कापनू टाकले
आिण त्याखाली पाण्यात पडू िदल्या.

33 पहाट होण्याअगोदर पौलाने त्या सवार्नंा काहीतरी खाण्याचा आगर्ह
केला, तो म्हणाला, “आज चौदावा िदवस आहे, तुम्ही आतुरतेने वाट पाहत
आहात पण खाणेिपणे काही केले नाही, अन्नाचा कणही खाल्ला नाही. 34 तुम्ही
थोडे तरी खा, कारण तुमचा िटकाव लागण्यासाठी तुम्ही खाणे जरुरीचे आहे,
तुम्ही खावे अशी मी तुम्हास िवनंती करतो, तुमच्यापैकी कोणाच्या केसासही
धक्का लागणार नाही.” 35 असे बोलल्यानंतर पौलाने भाकर घेतली आिण
सवार्ंच्या समक्ष देवाचे उपकार मानले, ती भाकर मोडून तो खाऊ लागला. 36 ते
पाहनू त्या सवार्नंा धीर आला आिण ते जेवले. 37 आम्ही सवर् िमळून जहाजात
दोनशे शहा र लोक होतो. 38 त्या सवार्नंी पुरेसे खाल्ल्या प्याल्यानंतर धान्य
समुदर्ात टाकून िदले आिण जहाजातील भार कमी केला.

39 िदवस उजाडल्यावर त्यांना भभूागाची ओळख पटली नाही, परंतु तेथे
िकनारा असलेल्या उपसागरासारखी ती जागा िदसनू आली, म्हणनू शक्य
झाल्यास तेथील िकनार्याला जहाज लावण्याचे त्यांनी ठरवले. 40 म्हणनू
त्यांनी नांगर कापले आिण समुदर्ात पडू िदले, त्याचबरोबर सुकाणूंच्या दोर्या
एकतर् केल्या, नंतर त्यांनी जहाजाच्या पुढच्या भागाचे शीड वारा भरावे म्हणनू
उभे केले आिण जहाज िकनार्याला आणले. 41 परंतु दोन समुदर्ांमधील
वर आलेल्या वाळूच्या िढगावर जहाज जोराने आदळले, तेव्हा जहाजाची
पुढची बाजू वाळूमध्ये रुतनू बसली आिण गलबताचा मागचा भाग लाटांच्या
तडाख्यामुळे तुटू लागला. 42 तेव्हा िशपायांनी कैद्यांना मारण्याचे ठरवले,
यासाठी की त्यांच्यातील कोणी पोहोत जाऊन पळू नये. 43परंतु शतािधपतीला
पौलाला वाचवायचे होते म्हणनू त्याने िशपायांना तो िवचार सोडून देण्यास
सांिगतले आिण ज्यांना पोहता येत असेल त्यांनी जहाजातनू उड ा टाकून
िकनार्याला जावे अशी आज्ञा केली. 44 बाकीच्या लोकांनी फळ्यांच्या अगर
जहाजाच्या तुटलेल्या लाकडांच्या आधारे भमूी गाठावी असे सांिगतले, अशा
रीतीने जहाजातील सवर्जण सुखरुपपणे भमूीवर पोहोचले.
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28
1 जेव्हा आमचे पाय सुखरुपपणे तेथील जमीनीला लागले, तेव्हा आम्हास

कळले की, त्या बेटाचे नाव िमिलता असे आहे. 2 तेथील रिहवाश्यांनी आम्हास
अितशय ममतेने वागिवले, त्यांनी एक शेकोटी पेटिवली आिण आमचे स्वागत
केले, कारण पाऊस पडू लागाला होता व थंडीही होती. 3 पौलाने काटक्या
गोळा केल्या आिण ते त्या शेकोटीत टाकू लागला, उष्णतेमुळे तेथनू एक साप
िनघाला आिण त्याने पौलाच्या हाताला िवळखा घातला. 4 ते पाहनू तेथील
रिहवाशी एकमेकांना म्हणू लागले, “हा मनुष्य खुनी असला पािहजे, समुदर्ातनू
जरी हा वाचला असला तरी न्यायदेवताही याला जगू देत नाही.” 5 परंतु
पौलाने तो पर्ाणी शेकोटीत झटकून टाकला आिण पौलाला काही अपाय झाला
नाही. 6 त्या बेटावरील लोकांस पौलाचे अंग सुजनू येईल िकंवा पौल एकाएकी
मरून पडेल असे वाटत होते, बराच वेळ वाट पाहनूही पौलाला काहीही िवकार
झाल्याचे िदसेना, तेव्हा त्या लोकांचे िवचार पालटले आिण पौल देवच आहे असे
ते म्हणू लागले.

7 तेथनू जवळच पुब्ल्य नावाच्या मनुष्याची शेती होती, पुब्ल्य हा त्या बेटाचा
मुख्य अिधकारी होता, त्याने आम्हा सवार्चें त्याच्या घरी स्वागत केले आिण तीन
िदवस आमचा चांगला पाहुणचार केला. 8 पुब्ल्याचे वडील तापाने व पोट खराब
असल्यामुळे आजारी होते, त्यामुळे अंथरुणाला िखळून होते, पौल त्या आजारी
व्यक्तीला भेटायला गेला पर्ाथर्ना करून पौलाने आपला हात त्याच्यावर ठेवला
आिण त्या मनुष्यास बरे केले. 9 हे घडलेले पािहल्यावर त्या बेटावरील इतर
आजारी लोक पौलाकडे आले आिण बरे झाले. 10 त्यांनी आम्हास सन्मानपवूर्क
पुष्कळ वस्तू भेटीदाखल िदल्या आिण जेव्हा आम्ही परत पर्वासास िनघालो
तेव्हा आम्हास लागणार्या अनेक गोष्टी पुरिवल्या.

11 आम्ही तेथे िहवाळ्यात रािहल्यावर आलेक्सांदर्ा शहरातील एका
जहाजातनू पुढील पर्वासास िनघालो, ते जहाज त्या बेटावर िहवाळाभर
मुक्कामाला होते, त्या जहाजाच्या समोरील बाजसू जुळ्या भावाचे िचन्ह
होते. 12 मग आम्ही सुराकूस येथे जाऊन पोहचलो आिण तेथे तीन िदवस
रािहलो. 13 तेथनू िशडे उभारून आम्ही िनघालो आिण रेिगयोन नगराला
गेलो, तेथे एक िदवस मुक्काम केला, नंतर दिक्षणेकडील वारा सुटल्यावर
दुसर्या िदवशी पुत्युलास गेलो. 14 त्या शहरात आम्हास काही बंधुजन भेटले,
त्यांच्या सांगण्यावरून आम्ही तेथे सात िदवस रािहलो, मग आम्ही रोम येथे
जाऊन पोहचलो. 15 तेथील बंधनूी आमच्याबद्दलची वातार् ऐकली होती,
ते आमच्या भेटीसाठी अिप्पयाच्या बाजारपेठेपयर्ंत आिण तीन धमर्शाळेपयर्ंत
आले, पौलाची त्यांची भेट झाल्यावर त्याने देवाचे उपकार मानले व त्यास धीर
आला. 16 आम्ही रोम येथे पोहोंचल्यावर पौलाला एकटे राहायला परवानगी
िमळाली, परंतु त्याच्यावर देखरेख करण्यासाठी एक िशपाई ठेवण्यात आला.
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17 तीन िदवसानंतर पौलाने सवर् यहदूी पुढार्यांना एकतर् बोलावले, जेव्हा
सवर्जण जमा झाले तेव्हा पौल त्यांना म्हणाला, “बंधूंनो, आपल्या बांधवांिवरुद्ध
मी काहीही केलेले नाही, तरी मला यरूशलेम येथे पकडून रोमी लोकांच्या
हाती कैदी म्हणनू देण्यात आले. 18 आिण जेव्हा त्यांनी माझी चौकशी
केली, तेव्हा त्यांची मला सोडून देण्याची इच्छा होती, कारण मरणदंडाला
योग्य असा कोणताही गुन्हा मी केला नव्हता. 19 परंतु यहदूी लोकांनी जेव्हा
माझ्या सुटकेला हरकत घेतली, तेव्हा कैसराकडे न्याय मागणे मला भाग पडले,
याचा अथर् असा नाही की, यहदूी लोकांिवरुद्ध मला दोषारोप करण्याची इच्छा
आहे. 20 या कारणासाठी तुम्हास भेटण्याची आिण तुमच्याशी बोलण्याची
मी इच्छा दाखिवली, कारण इसर्ाएलाच्या आशेच्या िनष्ठेमुळेच मी या
साखळ्यांनी जखडलो गेलो आहे.” 21यहदूी पुढारी पौलाला म्हणाले, “आम्हास
तुमच्याबाबत यहदूीयाहनू कसलेही पतर् आलेले नाही, अगर ितकडून येणार्या
बंधुजनांपैकी एकाही भावाने तुमच्यािवषयी वाईट कळिवले अथवा बोललेले
नाही.” 22परंतु तुमची मते काय आहेत हे समजनू घेण्याची आमची इच्छा आहे,
कारण या गटािवरुद्ध* सगळीकडे लोक बोलतात हे आम्हास माहीत आहे.

23 तेव्हा यहदूी लोकांनी† एक बैठकीचा िदवस ठरवला, जेथे पौल राहत होता,
तेथे ते मोठ ा संख्येने जमा झाले, तेव्हा पौलाने त्यांना समजावनू सांिगतले
आिण देवाच्या राज्यािवषयी आपली साक्ष िदली,मोशेच्या िनयमशास्तर्ापासनू
आिण संदेष्ट ांच्यापासनू फोड करून येशिूवषयी त्यांची खातर्ी पटिवण्याचा
पर्यत्न केला, हे तो सकाळपासनू संध्याकाळपयर्ंत करीत होता. 24 त्याने फोड
करून सांिगतलेल्या गोष्टीिवषयी काही जणांची खातर्ी पटली, तर काहीनंी
तो बोलत असलेल्या गोष्टीवर िवश्वास ठेवला नाही. 25 पौल पुढील एक
गोष्ट बोलला, त्यावरून मतभेद होऊन त्यांच्यापैकी काहीजण उठले आिण
तेथनू जाऊ लागले, पौल म्हणाला, “यशया संदेष्टयांच्या द्वारे पिवतर् आत्मा
आपल्या वाडविडलांशी जे बोलला, ते खरोखरच िकती खरे आहे! यशया
म्हणाला होता.”

26 या लोकांकडे ‡तुम्ही जा आिण त्यांना सांगाः तुम्ही ऐकाल तर खरेपण
तुम्हास समजणार नाही, तुम्ही पहाल तुम्हास िदसेल पण तुम्ही काय पाहत ते
तुम्हास कळणार नाही.

27 कारण या लोकांचे अंतःकरण जड झाले आहेत त्याच्या कानांनी त्यांना
ऐकू येत नाही आिण त्यांनी आपले डोळे बंद केले आहेत नाही तर त्यांनी
आपल्या डोळ्यांनी पािहले असते आिण आपल्या कानांनी ऐकले असते आिण
माझ्याकडे वळले असते आिण मी त्यांना बरे केले असते. 28 म्हणनू देवाचे हे
तारण परराष्ट्रीयांकडे लोकांकडे पाठिवण्यात आले आहे, हे तुम्हा यहदूी लोकांस
कळावे, ते ऐकतील. 29 तो असे बोलल्यावर यहदूी आपल्यामध्ये फार िववाद
करीत िनघाले.

* 28:22 † 28:23 ‡ 28:26
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30 पणूर् दोन वष तो त्याच्या भाड ाच्या घरात रािहला, जे त्यास भेटायला
येत, त्यांचे तो स्वागत करी. 31 त्याने देवाच्या राज्यािवषयी पर्चार केला, त्याने
पर्भू येशिूवषयी िशक्षण िदले, तो हे काम फार धैयार्ने करीत असे आिण कोणीही
त्यास बोलण्यात अडवू शकले नाही.
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पौलाचे रोमकरांस पतर्

रोम 1:1 मध्ये असे सिूचत होते की रोमला िलिहलेल्या पतर्ांचा लेखक
पौल होता, 16 वषार्ंच्या नीरो याने रोमचा समर्ाट म्हणनू िसंहासनावर आरूढ
झाल्यावर पौलाने तीन वषार्नंी किरंथ येथील गर्ीक शहरातनू रोमी लोकांना
िलिहले. मुख्य गर्ीक शहर लैं िगक अनैितकता आिण मतूी र्पजूा यांचा एक
पर्मुख भाग देखील होते. म्हणनू जेव्हा पौलाने रोमी लोकांना मानवतेच्या
पापीपणाबद्दल िकंवा चमत्काराने आिण पणूर्पणे बदलण्यासाठी देवाच्या कृपेच्या
शक्तीबद्दल िलिहले तेव्हा, त्याला ज्याच्याबद्दल बोलले ते त्याला ठाऊक
होते. सवर् पर्मुख मुद्द ांना िनशाना करून, पौलाचा िवषय िखर्स्ती सुवातार्च्या
मलूभतू गोष्टी सांगतो. देवाच्या पिवतर्तेचे, मानवजातीचे पाप आिण जतन
करण्याच्या कृपेवर येशू िखर्स्ताने अपर्ण केले होते.

साधारण इ.स. 57.
लेखनासाठी महत्वाचे िठकाण रोम असू शकते.

रोममध्ये, जे लोक देवावर परे्म करतात आिण ज्यांना पिवतर् लोक म्हटले
जाते, म्हणजेच रोममधील मंडळीचे सदस्य (रोम 1:7), रोम सामर्ाज्याची
राजधानी.

रोमकरांना िलिहलेले पतर् िखर्स्ती िशकवणीचे सवार्त स्पष्ट आिण सवार्त
पद्धतशीर सादरीकरण आहे. पौलाने सवर् मानवजातीच्या पापीपणाबद्दल चचार्
करून सुरुवात केली. देवाच्या िवरोधात आपल्या बंडखोरपणामुळे सवर् लोकांचा
िनषेध करण्यात आला आहे. तथािप, त्याच्या कृपेने परमेश्वर आम्हाला त्याचा
पुतर्, येशमूध्ये िवश्वासाने समथर्न करतो. जेव्हा आपण परमेश्वराकडून न्यायी
असतो, तेव्हा आपल्याला पापक्षमा िमळते िकंवा आपले तारण होते कारण
िखर्स्ताचे रक्त आपल्या पापांना व्यापनू टाकते. या मुद्द ांवरील पौलाचे वागणे
अशा पर्कारे पर्स्तुत करते की एक व्यक्ती त्याच्या िकंवा ितच्या पापाच्या
दंडातनू आिण शक्तीतनू कशी वाचू शकते.

देवाचे नीितमत्त्व
रूपरेषा
1. दोषरूपी िस्थती आिण धािमर्कतेची आवश्यकता — 1:18-3:20
2. धािमर्कतेचा अथर्, न्यायीपणा — 3:21-5:21
3. धािमर्कता देण्यात आली, पिवतर्ता — 6:1-8:39
4. इसर्ाएलसाठी दैवी तरतदू — 9:1-11:36
5. धािमर्क पर्था चालवणे — 12:1-15:13
6. िनष्कषर्: वैयिक्तक संदेश — 15:14-16:27
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1 परे्िषत होण्यास बोलावलेला, येशू िखर्स्ताचा दास, देवाच्या सुवातसाठी
वेगळा केलेला, पौल ह्याजकडून; 2 देवाने सुवातिवषयी आपल्या संदेष्ट ांद्वारे
पिवतर् शास्तर्लेखात अगोदरच अिभवचन िदले होते; 3 ती सुवातार् त्याचा
पुतर् येशू आपला पर्भू ह्याच्यािवषयी आहे, जो देहासंबंधाने दािवदाच्या
वंशात जन्मास आला. 4 व पिवतर्तेच्या आत्म्याच्या दृष्टी पर्माणे मरण
पावलेल्यातनू पुन्हा उठण्याने तो सामथ्यार्ने देवाचा पुतर् ठरवला गेला; तो
येशू िखर्स्त आपला पर्भू आहे. 5 त्याच्याद्वारे आम्हास कृपा व परे्िषतपण
ही िमळाली आहेत, ह्यासाठी की सवर् राष्ट्रांत त्याच्या नावाकरता िवश्वासाचे
आज्ञापालन केले जावे.

6 त्यांपैकी तुम्हीही येशू िखर्स्ताचे होण्यास बोलावलेले आहात. 7रोममधील
तुम्हा सवार्सं, देवाच्या िपर्यांस, पिवतर्जन होण्यास बोलावलेल्यांस देव
आपला िपता व आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्यांजकडून तुम्हास कृपा व शांती
िमळत राहो.

8 मी तुमच्यातल्या सवार्संाठी पर्थम येशू िखर्स्ताच्या द्वारे माझ्या देवाचे
उपकार मानतो कारण तुमचा िवश्वास जगजाहीर होत आहे. 9 मी ज्याच्या
पुतर्ाच्या सुवातत माझ्या आत्म्याने ज्याची सेवा करीत आहे, तो देव माझा
साक्षी आहे की, मी िनरंतर माझ्या पर्ाथर्नेत तुमची आठवण करतो; 10 आिण
अशी िवनवणी करतो की, आता शेवटी शक्यतो देवाच्या इच्छेने तुमच्याकडे
माझे येणे व्हावे म्हणनू माझा मागर् मोकळा व्हावा. 11 कारण तुम्ही िस्थर व्हावे
म्हणनू तुम्हास काही आित्मक कृपादान दयावे ह्यासाठी मी तुम्हास भेटण्यास
उत्कंिठत आहे; 12 म्हणजे आपल्या एकमेकांना तुमच्या व माझ्या, िवश्वासाने,
मला तुमच्याबरोबर उ ेजन िमळावे. 13 बंधूंनो, मला जसे इतर परराष्ट्रीयात
फळ िमळाले, तसेच तुमच्यात काही फळ िमळावे म्हणनू, मी तुमच्याकडे यावे
असे पुष्कळदा योजले होते, पण आतापयर्ंत अडथळे आले, ह्यािवषयी तुम्ही
अज्ञानी असावे अशी माझी इच्छा नाही. 14मी गर्ीक व बबर्र, ज्ञानी व अज्ञानी,
ह्यांचा देणेकरी आहे. 15 म्हणनू मी माझ्याकडून रोममधील तुम्हासही सुवातार्
सांगण्यास उत्सुक आहे.

16 कारण मला सुवातची लाज वाटत नाही कारण िवश्वास ठेवणार् या
पर्त्येकाला तारणासाठी, ती देवाचे सामथ्यर् आहे; पर्थम यहदू्याला आिण
गर्ीकालाही. 17कारण ितच्या द्वारे देवाचे नीितमत्त्व िवश्वासाने िवश्वासासाठी
पर्कट होते कारण असा शास्तर्लेख आहे की, “नीितमान िवश्वासाने जगेल.”

18 वास्तिवक जी माणसे अभक्ती, सत्य दाबतात अशा लोकांच्या अनीतीवर
देवाचा क्रोध स्वगार्तनू पर्कट होतो. 19 कारण देवािवषयी पर्ाप्त होणारे ज्ञान
त्यांच्यात िदसनू येते; कारण देवाने स्वतः त्यांना ते पर्कट केले आहे.
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20 कारण जगाच्या उत्प ीपासनू करण्यात आलेल्या गोष्टीवंरून त्याचे
सवर्काळचे सामथ्यर् व देवपण या त्याच्या अदृश्य गोष्टी समजत असल्याने
स्पष्ट िदसतात, म्हणनू त्यांना काही सबब नाही. 21 कारण त्यांनी देवाला
ओळखले असता त्यांनी त्याचे देव म्हणनू गौरव केले नाही िकंवा उपकार मानले
नाहीत. पण ते स्वतःच्या कल्पनांत िवचारहीन झाले आिण त्यांचे िनबुर्द्ध मन
अंधकारमय झाले. 22 स्वतःला ज्ञानी म्हणता म्हणता ते मखूर् बनले. 23 आिण
अिवनाशी देवाच्या गौरवाऐवजी त्यांनी नाशवंत मनुष्य, तसेच पक्षी आिण
चतुष्पाद पशू व सरपटणारे पर्ाणी ह्यांच्या स्वरूपाची पर्ितमा केली.

24 म्हणनू त्यांना आपल्या शरीराचा त्यांचा त्यांच्यातच दुरुपयोग करण्यास
देवानेदेखील त्यांना त्यांच्या अंतःकरणातील वासनांद्वारे अमंगळपणाच्या
स्वाधीन केले. 25 त्यांनी देवाच्या सत्याच्या ऐवजी असत्य घेतले आिण
िनमार्णकत्यार्च्या जागी िनिमर्तीची उपासना व सेवा केली. तो िनमार्णकतार् तर
युगानुयुग धन्यवािदत देव आहे. आमेन.

26 या कारणामुळे देवाने त्यांना दुवार्सनांच्या स्वाधीन केले; कारण त्यांच्या
िस्तर्यांनीही आपला नैसिगर्क उपभोग सोडून अनैसिगर्क पर्कार स्वीकारले;
27 आिण तसेच पुरुषांनीही िस्तर्यांचा नैसिगर्क उपभोग सोडून ते आपल्या
वासनांत एकमेकांिवषयी कामसंतप्त होऊन पुरुषांनी पुरुषांशी अयोग्य कमर् केले
आिण त्यांनी आपल्या संभर्माचे योग्य पर्ितफळ आपल्याठायी भोगले.

28 आिण त्यांना देवाला स्मरणात ठेवणेही न आवडल्यामुळे देवाने त्यांना
अनुिचत गोष्टी करीत राहण्यास िवपरीत मनाच्या स्वाधीन केले. 29 ते सवर्
पर्कारच्या अनीतीने, दुष्टतेने, लोभाने आिण कुवृ ीने भरलेले असनू मत्सर,
खनू, कलह, कपट, दुष्ट भाव, ह्यांनी पणूर् भरलेले; कानगोष्टी करणारे, 30 िनंदक,
देवदे्वष्टे, टवाळखोर, गिवर्ष्ठ, पर्ौढी िमरवणारे, वाईट गोष्टी शोधनू काढणारे,
आई-वडीलांचा अवमान करणारे, 31 िनबुर्द्ध, वचनभंग करणारे, दयाहीन व िनदर्य
झाले. 32 आिण या गोष्टी करणारे मरणाच्या िशके्षस पातर् आहेत हा देवाचा
न्याय त्यांना कळत असनू ते त्या करतात एवढेच केवळ नाही, पण अशा गोष्टी
करणार् यांना ते संमतीही देतात.

2
1 तेव्हा दुसर्  याला दोष लावणार् या अरे बंध,ू तू कोणीही असलास तरी तुला

सबब नाही; कारण तू ज्या गोष्टीतं दुसर्  याला दोष लावतोस त्यामध्ये तू
स्वतःला दोषी ठरवतोस; कारण दोष लावणारा तहूी त्याच गोष्टी करतोस.
2 पण आपल्याला माहीत आहे की, अशा गोष्टी करणार् यांिवरुद्ध, देवाचा
सत्यानुसार न्यायिनवाडा आहे. 3 तर अशा गोष्टी करणार् यांना दोष लावणार् या
आिण आपण स्वतः त्याच गोष्टी करणार् या, अरे बंध,ू तू स्वतः देवाच्या
न्यायिनवाड ातनू सुटशील असे मानतोस काय? 4 िकंवा देवाची दया
तुला पश्चा ापाकडे घेऊन जात आहे हे न ओळखनू तू त्याच्या ममतेचे,
क्षमाशीलतेचे आिण सहनशीलतेचे धन तुच्छ मानतोस काय? 5 पण तू
आपल्या हटवादीपणाने व आपल्या पश्चा ापहीन मनाने आपल्या स्वतःसाठी
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देवाच्या क्रोधाच्या व यथोिचत न्यायाच्या पर्कटीकरणाच्या िदवसासाठी
क्रोध साठवनू ठेवत आहेस. 6 तो पर्त्येकाला ज्याच्या त्याच्या कृत्यापर्माणे
पर्ितफळ देईल. 7 म्हणजे जे धीराने सत्कम करीत राहनू गौरव, सन्मान व
अक्षयता ही िमळवू पाहतात त्यांना तो सावर्कािलक जीवन देईलच; 8 परंतु
जे तट पाडणारे सत्याला न मानता अनीतीला मानतात त्यांना भयानक क्रोध
व भयानक कोप. 9 संकट व क्लेश हे येतील. म्हणजे दुष्कृत्य करणारा
मनुष्य पर्थम यहदूी आिण मग हेल्लेणी अशा पर्त्येकाच्या जीवावर ती
येतील. 10 पण पर्त्येक चांगले करणार् या पर्थम यहदू्याला आिण मग
गर्ीकास गौरव, शांती व सन्मान ही िमळतील. 11 कारण देवाजवळ पक्षपात
नाही. 12 कारण, िनयमशास्तर्ािशवाय असलेल्या िजतक्यांनी पाप केले
असेल ते िनयमशास्तर्ािशवाय नाश पावतील आिण िनयमशास्तर्ाखाली
असलेल्या िजतक्यांनी पाप केले असेल त्यांचा िनयमशास्तर्ानुसार न्याय
होईल. 13 कारण िनयमशास्तर्ाचे शर्वण करणारे देवापुढे नीितमान आहेत असे
नाही, पण िनयमशास्तर्ाचे आचरण करणारे नीितमान ठरतील. 14कारण ज्यांना
िनयमशास्तर् नाही असे परराष्ट्रीय जेव्हा स्वभावतः िनयमशास्तर्ातील
गोष्टी करतात तेव्हा त्यांना िनयमशास्तर् नाही तरी ते स्वतः स्वतःसाठी
िनयमशास्तर् होतात. 15 आिण एकमेकांतील त्यांचे िवचार जेव्हा एकमेकांवर
आरोप करतात िकंवा एकमेकांचे समथर्न करतात आिण त्यांचे िववेकही त्यांच्या
जोडीला साक्ष देतात तेव्हा ते त्यांच्या हृदयावर िलिहलेल्या िनयमशास्तर्ाचा
पिरणाम दाखिवतात. 16 देव, माझ्या सुवातपर्माणे जेव्हा मनुष्यांच्या गुप्त
गोष्टीचंा िखर्स्त येशकूडून न्याय करील त्यािदवशी हे िदसनू येईल.

17 आता जर तू स्वतःला यहदूी म्हणतोस, िनयमशास्तर्ाचा आधार घेतोस
आिण देवाचा अिभमान िमरवतोस; 18तू त्याची इच्छा जाणतोस आिण चांगल्या
गोष्टी पसंत करतोस, कारण तुला िनयमशास्तर्ातनू िशक्षण िमळाले आहे;
19 आिण तुझी खातरी आहे की तचू अंधळ्यांचा वाटाड ा आहेस जे अंधारात
आहेत त्यांचा पर्काश, 20 अल्पबुद्धी लोकांचे िशक्षक आिण लहान बाळांचा
गुरु आहेस; कारण तुझ्याजवळ िनयमशास्तर्ात ज्ञानाचे व सत्याचे स्वरूप आहे;
21 तर मग जो तू दुसर्  याला िशकवतोस तो तू स्वतःला िशकवीत नाहीस
काय? चोरी करू नये, असे जो तू घोषणा करतोस तो तू चोरी करतो काय?
22 व्यिभचार करू नये, असे जो तू सांगतोस तो तू व्यिभचार करतोस काय? जो तू
मतूी र्चंा िवटाळ मानतोस तो तू देवळे लुटतोस काय? 23जो तू िनयमशास्तर्ाचा
अिभमान िमरवतोस तो तू िनयमशास्तर्ाचे उल्लंघन करून देवाचा अपमान
करतोस काय? 24 कारण शास्तर्लेखात िलिहल्यापर्माणे देवाच्या नावाची
परराष्ट्रीयात तुझ्यामुळे िनंदा होत आहे. 25 कारण जर तू िनयमशास्तर्ाचे
आचरण केलेस तर संुता खरोखर उपयोगी आहे; पण जर तू िनयमशास्तर्ाचे
उल्लंघन करतोस तर तुझी संुता झालेली असनूही ती न झाल्यासारखीच आहे.
26 म्हणनू कोणी मनुष्य जर संुता न झालेला असनूही, िनयमशास्तर्ाचे िनयम
पाळील तर त्याची संुता न होणे हे संुता असे गणण्यात येणार नाही काय?
27आिण देहाने संुता न झालेला कोणी जर िनयमशास्तर्ाचे पालन करीत असेल,
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तर ज्या तुला शास्तर्लेख व संुतािवधी िमळाले असनूही तू िनयमशास्तर्ाचे
उल्लंघन करतोस त्या तुझा तो न्याय करणार नाही काय? 28 कारण बाहेरून
यहदूी आहे तो यहदूी नाही िकंवा बाहेरून देहात संुता आहे ती खरोखर संुता
नाही. 29 कारण जो अंतरी यहदूी आहे तो यहदूी होय आिण जी आध्याित्मक
अनुसरून आहे, शास्तर्लेखाला अनुसरून नाही, अशी जी अंतःकरणाची संुता
आहे ती संुता होय आिण त्याची पर्शंसा मनुष्याकडून नाही परंतु देवाकडून
होईल.

3
1 मग यहदूी असण्यात फायदा तो काय? िकंवा संुतािवधीकडून काय लाभ?

2 सवर्बाबतीत पुष्कळच आहे. पर्थम हे की, त्यांच्यावर देवाची वचने सोपवली
होती.

3 पण काहीनंी िवश्वास ठेवला नाही म्हणनू काय झाले? त्यांचा अिवश्वास
देवाचा िवश्वासपूणा व्यथर् करील काय? 4 कधीच नाही! देव खरा व पर्त्येक
मनुष्य खोटा ठरो. पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की,
‘तुझ्या बोलण्यात तू नीितमान ठरावेस,
आिण तुझा न्याय होत असता िवजयी व्हावेस.’

5 पण आमची अनीती जर देवाचे न्यायीपण स्थािपत करते तर आम्ही काय
म्हणावे? जो देव आमच्यावर आपला क्रोध आणतो तो अन्यायी आहे काय?
(मी मानवी व्यवहारापर्माणे बोलत आहे.) 6 कधीच नाही! असे झाले तर,
देव जगाचा न्याय कसा करील? 7 कारण जर माझ्या लबाडीने देवाचा खरेपणा
अिधक पर्कट होऊन त्याच्या गौरवास कारण झाले, तर माझाही पापी म्हणनू
न्याय का व्हावा? 8 आिण आपण चांगले घडावे म्हणनू वाईट करू या असे का
म्हणनू नये? आम्ही असे सांगत असतो अशी आमची िनंदा िकत्येक लोक करत
आहे, अशा लोकांची त्यांना यथान्याय िशक्षा आहे.

; .
. 14:1-3; 53:1-4

9 मग काय? आपण यहदूी अिधक चांगले आहोत काय? मुळीच नाही,
कारण सगळे यहदूी व गर्ीक पापाखाली आहेत,असा आधीच आम्ही त्यांच्यावर
आरोप केला आहे. 10 पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की,
‘नीितमान कोणी नाही, एकही नाही.
11 ज्याला समजते असा कोणी नाही, जो झटून देवाचा शोध करतो असा कोणी

नाही,
12 ते सगळे बहकले आहेत, ते सगळे िनरुपयोगी झाले आहेत;
सत्कमर् करणारा कोणी नाही, एकही नाही.
13 त्यांचा घसा एक उघडलेले थडगे आहे.
ते आपल्या जीभांनी कपट योजतात,
त्यांच्या ओठांखाली सपार्चे िवष असते.
14 त्यांचे तोंड शापाने व कडूपणाने भरले आहे;
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15 त्यांचे पाय रक्त पाडण्यास उतावळे आहेत.
16 िवध्वंस व िवप ी त्यांच्या मागार्त आहेत.
17 शांतीचा मागर् त्यांनी ओळखला नाही.
18 त्यांच्या डोळ्यांपुढे देवाचे भय नाही.’
19 आता आपण हे जाणतो की िनयमशास्तर् जे काही सांगते ते

िनयमशास्तर्ाधीन असलेल्यांस सांगते म्हणजे पर्त्येक तोंड बंद
केले जावे आिण सवर् जग देवासमोर अपराधी म्हणनू यावे. 20 कारण
देवाच्या दृष्टीपुढे िनयमशास्तर्ाच्या कृतीकंडून कोणीही मनुष्य
नीितमान ठरणार नाही, कारण िनयमशास्तर्ाकडून पापाचे ज्ञान होते.

21 पण िनयमशास्तर्ाकडून व संदेष्ट ांकडून साक्ष िदली गेल्यापर्माणे,
िनयमशास्तर्ािशवाय देवाचे नीितमत्त्व, आता, पर्कट झाले आहे. 22 पण
हे देवाचे नीितमत्त्व येशू िखर्स्तावरील िवश्वासाद्वारे, िवश्वास ठेवणार् या
सवार्संाठी आहे कारण तेथे कसलाही फरक नाही. 23कारण सवार्नंी पाप केले आहे
आिण ते देवाच्या गौरवाला अंतरले आहेत; 24 देवाच्या कृपेने िखर्स्त येशनेू
खंडणी भरून पर्ाप्त केलेल्या मुक्तीच्या द्वारे ते िवनामुल्य नीितमान ठरतात.
25 त्याच्या रक्ताकडून िवश्वासाद्वारे पर्ायिश्च होण्यास देवाने त्यास पुढे
ठेवले, कारण देवाच्या मागे झालेल्या पापांच्या क्षमेमुळे सहनशीलपणात आिण
त्याने आपले नीितमत्त्व पर्कट करावे; 26 त्याने या आताच्या काळात आपले
नीितमत्त्व पर्कट करावे, म्हणजे त्याने नीितमान असावे आिण जो येशवूर
िवश्वास ठेवतो त्यास नीितमान ठरिवणारा व्हावे. 27 मग आपला अिभमान
कुठे आहे? तो बाहेर ठेवला गेला. कोणत्या िनयमामुळे? कमार्ंच्या काय? नाही,
पण िवश्वासाच्या िनयमामुळे. 28 म्हणनू, िनयमशास्तर्ाच्या कमार्ंवाचनू मनुष्य
िवश्वासाने नीितमान ठरतो हे आपण पाहतो. 29 िकंवा देव केवळ यहदू्यांचा
देव आहे काय? परराष्ट्रीयाचा नाही काय? हो, परराष्ट्रीयांचा ही आहे.
30 जर संुता झालेल्यांस िवश्वासाने आिण संुता न झालेल्यांस िवश्वासाद्वारे जो
नीितमान ठरवील तो तोच एक देव आहे.

31तर मग आपण िवश्वासाद्वारे िनयमशास्तर् व्यथर् करतो काय? तसे न होवो.
उलट आपण िनयमशास्तर् पर्स्थािपत करतो.

4
. 17:10

1 तर मग आपला पवूर्ज अबर्ाहाम ह्याला दैिहक दृष्ट ा काय िमळाले असे
आपण म्हणावे? 2 कारण अबर्ाहाम कमार्नंी नीितमान ठरला असता तर त्यास
अिभमान िमरवण्यास कारण होते; पण देवापुढे नाही. 3 कारण शास्तर्लेख
काय म्हणतो? अबर्ाहामाने देवावर िवश्वास ठेवला आिण ते त्याच्या बाजकूडे
नीितमत्त्व म्हणनू गणले गेले. 4 आता जो कोणी काम करतो त्याचे वेतन कृपा
म्हणनू गणले जात नाही, पण देणे म्हणनू गणले जाते. 5 पण जो काही करीत
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नाही, पण जो धमार्चरण न करणार् यास नीितमान ठरवतो त्याच्यावर िवश्वास
ठेवतो, त्याचा िवश्वास त्याच्या बाजकूडे नीितमत्त्व म्हणनू गणला जातो, 6 देव
ज्याच्या बाजकूडे कमार्ंिशवाय नीितमत्त्व गणतो अशा मनुष्याचा आशीवार्द
दावीद देखील वणर्न करतो; तो असे म्हणतो की,
7 ‘ज्यांच्या अपराधांची क्षमा झाली आहे, ज्यांची पापे झाकली गेली आहेत ते

धन्य होत.
8ज्याच्या िहशोबी परमेश्वर पाप गणीत नाही तो मनुष्य धन्य होय.’ 9मग हा

आशीवार्द संुता झालेल्यांकरता आहे की, संुता न झालेल्यांकरताही आहे? कारण
आपण असे मानतो की, िवश्वास हा अबर्ाहामाकडे नीितमत्त्व असा गणण्यात
आला होता. 10मग तो कसा गणला गेला? त्याची संुता झाल्यानंतर िकंवा संुता
होण्याअगोदर? संुता झाल्यानंतर नाही, पण संुता होण्याअगोदर. 11 आिण,
तो संुता न झालेला होता तेव्हा िवश्वासाने त्यास िमळालेल्या नीितमत्त्वाचा
िशक्का म्हणनू त्यास संुता ही खणू िमळाली. म्हणजे जे कोणी िवश्वास ठेवतात,
ते संुता न झालेले असले तरी त्याने त्या सवार्चंा िपता व्हावे; म्हणजे त्यांच्याही
बाजकूडे नीितमत्त्व गणले जावे. 12 आिण जे संुता झालेले आहेत ते केवळ
संुता झालेले आहेत एवढ ावरून नाही, पण आपला िपता अबर्ाहाम हा संुता
न झालेला होता तेव्हा त्याच्यात असलेल्या त्याच्या िवश्वासास अनुसरुन जे
चालतात त्यांचाही त्याने िपता व्हावे. 13 कारण तू जगाचा वारीस होशील,
हे वचन अबर्ाहामाला िकंवा त्याच्या संतानाला िनयमशास्तर्ाच्याद्वारे नव्हते,
पण िवश्वासाच्या नीितमत्त्वाच्या द्वारे होते. 14 कारण िनयमशास्तर्ामुळे जे
आहेत ते वारीस झाले तर िवश्वास िनरथर्क आिण वचन िनरुपयोगी केले गेले.
15 कारण िनयमशास्तर् क्रोधाला कारण होते. पण जेथे िनयमशास्तर् नाही
तेथे उल्लंघन नाही. 16 आिण म्हणनू हे वचन िवश्वासाद्वारे म्हणजे कृपेने
िदलेले आहे; ते ह्यासाठी की, िनयमशास्तर्ामुळे जे आहेत त्यांनाच ते असावे
असे नाही. पण अबर्ाहामाच्या िवश्वासामुळे जे आहेत त्यांनाही, म्हणजे सवर्
संतानाला ते खातर्ीने असावे. तो आपल्या सवार्चंा िपता आहे. 17 कारण
पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, ‘मी तुला अनेक राष्ट्रांचा िपता केले
आहे.’ ज्याच्यावर त्याने िवश्वास ठेवला, जो मरण पावलेल्यांना िजवंत करतो
आिण अिस्तत्वात नसलेल्यांना ते असल्यापर्माणे बोलावतो त्या देवाच्या
दृष्टीपुढे तो असा आहे. 18 ‘तसे तुझे संतान होईल’ या वचनापर्माणे त्याने
अनेक राष्ट्रांचा िपता व्हावे अशी आशा नसता, त्याने आशेने िवश्वास ठेवला.
19 आिण िवश्वासात दुबर्ळ नसल्यामुळे, तो सुमारे शंभर वषार्चंा असता त्याने
आपल्या िनजी र्व शरीराकडे व सारेच्या उदराच्या वांझपणाकडे लक्ष िदले नाही.
20 त्याने देवाच्या वचनािवषयी अिवश्वासाने संशय धरला नाही; तो िवश्वासात
िस्थर असल्यामुळे देवाला गौरव देत होता. 21 आिण त्याची पणूर् खातर्ी झाली
की, देव आपले अिभवचन पणूर् करण्यासही तो समथर् आहे. 22 आिण म्हणनू ते
त्याच्या बाजकूडे नीितमत्त्व म्हणनू गणले गेले. 23 आता ते त्याच्या िहशोबी
गणले गेले, हे केवळ त्याच्याकरता िलिहले गेले नाही. 24पण आपला पर्भू येशू
िखर्स्त ह्याला ज्याने मरण पावलेल्यातनू उठवले त्याच्यावर आपण िवश्वास
ठेवला तर तो ते आपल्याही िहशोबी गणले जाणार आहे. 25 तो पर्भू येशू
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आपल्या अपराधांसाठी धरून देण्यात आला व आपण नीितमान ठरावे म्हणनू
तो िजवंत करण्यात आला आहे.

5
1 आता आपण िवश्वासाने नीितमान ठरवले गेलो आहोत म्हणनू आपला

पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्याद्वारे देवाबरोबर शांती आहे. 2 आपण उभे आहोत त्या
कृपेतही त्याच्याद्वारे िवश्वासाने आपल्याला पर्वेश िमळाला आहे व आपण
देवाच्या गौरवाच्या आशेत अिभमान िमरवतो. 3 आिण इतकेच नाही तर
आपण संकटांतही अिभमान िमरवतो; कारण आपण जाणतो की संकट धीर
उत्पन्न करते, 4 आिण धीर पर्चीती व पर्चीती आशा उत्पन्न करते. 5 आिण
आशा लिज्जत करीत नाही; कारण आपल्या अंतःकरणात आपल्याला िदलेल्या
पिवतर् आत्म्याच्याद्वारे देवाची पर्ीती ओतली जात आहे.

6 कारण आपण दुबर्ळ असतानाच िखर्स्त यथाकाळी अभक्तांसाठी मरण
पावला. 7 कारण एखाद्या नीितमान मनुष्यासाठी क्विचत कोणी मनुष्य
मरेल कारण एखाद्या चांगल्या मनुष्यासाठी कदाचीत कोणी मरण्याचेही धाडस
करील, 8 पण आपण पापी असताना िखर्स्त आपल्यासाठी मरण पावला, ह्यात
देव त्याची आपल्यावरील पर्ीती पर्स्थािपत करतो. 9 मग आता आपण
त्याच्या रक्ताने नीितमान ठरवले गेलो आहोत, तर त्याहनू अिधक हे आहे की
त्याच्याद्वारे आपण देवाच्या क्रोधापासनू तारले जाऊ. 10 कारण आपण वैरी
होतो, तेव्हा जर आपला देवाबरोबर, त्याच्या पुतर्ाच्या मरणाने समेट केला
गेला, तर त्याहनू अिधक हे आहे की, आपला समेट केला गेल्यामुळे त्याच्या
जीवनाने आपण िनिश्चत तारले जाऊ. 11इतकेच नाही, पण आता ज्याच्या द्वारे
आपण समेट स्वीकारला आहे तो आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्याद्वारे आपण
देवाच्या ठायी अिभमान िमरवतो.

,
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12 म्हणनू एका मनुष्याद्वारे जगात पाप आले व पापाद्वारे मरण आले आिण
सवार्नंी पाप केल्यामुळे सवर् मनुष्यांवर मरण आले. 13 करण िनयमशास्तर्ापुवी र्
जगात पाप होते, पण िनयमशास्तर् नसतेवेळी पाप िहशोबात येत नाही.
14तरी मरणाने आदामापासनू मोशेपयर्ंत राज्य केले; आदामाच्या उल्लंघनाच्या
रूपापर्माणे ज्यांनी पाप केले नव्हते त्यांच्यावरही राज्य केले आिण तो तर
जो पुढे येणार होता त्याचा नमुना होता. 15 पण अपराधाची गोष्ट आहे तशी
कृपादानाची नाही; कारण एकाच्या अपराधामुळे जर पुष्कळ मरण पावले, तर
त्याहनू अिधक हे आहे की, देवाची कृपा व येशू िखर्स्त या एका मनुष्याच्या
कृपेची देणगी पुष्कळांसाठी िवपुल झाली. 16 आिण पाप करणार् या एकामुळे
जसा पिरणाम झाला, तशी देणगीची गोष्ट नाही; कारण एका अपराधामुळे
दंडाजे्ञसाठी न्याय आला, पण अनेक अपराधांमुळे िनदो र्षीकरणासाठी कृपादान
आले. 17 कारण मरणाने, एका अपराधामुळे, एकाच्या द्वारे राज्य केले, तर
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त्याहनू अिधक हे आहे की, जे कृपेची व नीितमत्त्वाच्या देणगीची िवपुलता
स्वीकारतात, ते त्या एकाच्या, म्हणजे येशू िखर्स्ताच्या द्वारे जीवनात राज्य
करतील. 18 म्हणनू जसे एकाच अपराधामुळे सवर् मनुष्यांना दंडाज्ञा ठरिवण्यास
कारण झाले, तसे एकाच िनदो र्षीकरणामुळे सवर् मनुष्यांना जीवनासाठी नीितमान
ठरिवण्यास कारण झाले. 19 कारण जसे एकाच्या आज्ञाभंगामुळे अनेक जण
पापी ठरवले गेले, तसे एकाच्या आज्ञापालनामुळे अनेक जण नीितमान ठरवले
जातील. 20 िशवाय, अपराध वाढावा म्हणनू िनयमशास्तर् आत आले. पण
जेथे पाप वाढले तेथे कृपा अिधक िवपुल झाली. 21 म्हणजे, जसे पापाने
मरणाच्या योगे राज्य चालिवले तसे कृपेने नीितमत्त्वाच्या योगे पर्ाप्त
होणार् या सावर्कािलक जीवनासाठी आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्याद्वारे राज्य
चालवावे.

6

1 तर आता आपण काय म्हणावे? कृपा अिधक व्हावी म्हणनू आपण पापात
रहावे काय? 2कधीच नाही! आपण जे पापाला मरण पावलो आहोत ते त्यामध्ये
ह्यापुढे कसे राहणार? 3 िकंवा आपण िजतक्यांनी िखर्स्त येशमूध्ये बािप्तस्मा
घेतला, त्या आपण त्याच्या मरणात बािप्तस्मा घेतला हे तुम्ही जाणत नाही
काय? 4 म्हणनू आपण त्याच्या मरणातील बािप्तस्म्याने त्याच्याबरोबर पुरले
गेलो, ते ह्यासाठी की जसा िखर्स्त िपत्याच्या गौरवामुळे मरण पावलेल्यांमधनू
उठवला गेला तसेच आपणही जीवनाच्या नवेपणात चालले पािहजे. 5 कारण
जर त्याच्या मरणाच्या रूपात आपण त्याच्याशी जोडलेले आहोत तर त्याच्या
पुन्हा उठण्याच्या रूपात आपण त्याच्याशी जोडलेले होऊ. 6आपण जाणतो की
आपल्यामधील जुना मनुष्य त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर िखळला गेला आहे,
म्हणजे पापाचे शरीर नष्ट होऊन आपण पुढे पापाचे दास्य करू नये. 7 कारण
जो मरण पावला आहे तो पापापासनू मुक्त होऊन न्यायी ठरवलेला आहे.
8 पण आपण जर िखर्स्ताबरोबर मरण पावलो असलो, तर आपण त्याच्याबरोबर
िजवंतही राहू असा आपण िवश्वास ठेवतो. 9 कारण आपण हे जाणतो की, मरण
पावलेल्यांमधनू उठलेला िखर्स्त पुन्हा मरणार नाही. त्याच्यावर मरणाची स ा
अिजबात रािहली नाही. 10 कारण तो मरण पावला तो पापासाठी एकदाच मरण
पावला, पण िजवंत आहे तो देवासाठी िजवंत आहे. 11 तसेच आपण िखर्स्त
येशमूध्ये खरोखर पापाला मरण पावलेले पण देवाला िजवंत आहोत असे तुम्ही
स्वतःला माना.

12 म्हणनू तुम्ही आपल्या मरणाधीन शरीरात त्याच्या वासनांच्या अधीन
होण्यास पापाला राज्य चालवू देऊ नका. 13 आिण तुम्ही आपले अवयव
अनीतीची साधने म्हणनू पापाला समपर्ण करू नका. पण तुम्ही आपल्या
स्वतःला मरण पावलेल्यातनू िजवंत झालेले असे देवाला समपर्ण करा आिण
आपले स्वतःचे अवयव नीितमत्त्वाची साधने म्हणनू तुम्ही देवाला समपर्ण करा.
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14 तुमच्यावर पापाची स ा चालणार नाही कारण तुम्ही िनयमशास्तर्ाधीन
नाही, पण कृपेखाली आणले गेला आहात.

15 मग काय? मग आपण िनयमशास्तर्ाखाली नसनू कृपेखाली आणले
गेलो आहोत, म्हणनू आपण पाप करावे काय? कधीच नाही. 16 तुम्ही
ज्याला आपल्या स्वतःला दास म्हणनू आज्ञा पाळण्यास समपर्ण करता, तुम्ही
ज्याच्या आज्ञा पाळता त्याचे तुम्ही दास आहात. ते मरणासाठी पापाचे
िकंवा नीितमत्त्वासाठी आज्ञापालनाचे, हे तुम्ही जाणत नाही काय? 17 पण
देवाला धन्यवाद कारण तुम्ही पापाचे दास असतानाही तुम्ही ज्या िशक्षणाच्या
िशस्तीखाली ठेवला गेला त्याच्या तुम्ही मनापासनू आज्ञा पाळल्या.

18 आिण पापापासनू मुक्त केले जाऊन नीितमत्त्वाचे दास झाला. 19 मी
तुमच्या देहाच्या अशक्तपणामुळे मनुष्यांच्या व्यवहारास अनुसरून बोलतो
कारण जसे तुमचे अवयव अमंगळपणाला व अनाचाराला अनाचारासाठी
दास होण्यास समिपर्त केलेत तसेच आता तुमचे अवयव नीितमत्त्वाला
पिवतर्ीकरणासाठी दास होण्यास समपर्ण करा. 20 कारण तुम्ही पापाचे दास
होता, तेव्हा तुम्ही नीितमत्त्वाच्या बाबतीत स्वतंतर् होता. 21 आता तुम्हास
ज्यांची लाज वाटते त्या गोष्टीपंासनू तेव्हा तुम्हास काय फळ िमळत होते?
कारण त्या गोष्टीचंा शेवट मरण आहे. 22पण आता तुम्ही पापापासनू मुक्त केले
जाऊन देवाचे दास झाला असल्यामुळे,आता तुम्हास पिवतर्ीकरण हे फळ आहे
आिण शेवटी सावर्कािलक जीवन आहे. 23 कारण पापाचे वेतन मरण आहे, पण
आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्याद्वारे सावर्कािलक जीवन हे देवाचे कृपादान
आहे.

7
1 बंधूंनो, (िनयमशास्तर्ाची माहीती असणार् यांशी मी बोलत आहे) मनुष्य

जोपयर्ंत िजवंत आहे तोपयर्ंत त्याच्यावर िनयमशास्तर्ाची स ा आहे हे तुम्ही
जाणत नाही काय? 2 कारण ज्या स्तर्ीला पती आहे, ती पती िजवंत आहे
तोपयर्ंत त्यास िनयमशास्तर्ाने बांधलेली असते; पण ितचा पती मरण पावला,
तर पतीच्या िनयमातनू ती मुक्त होते. 3 म्हणनू पती िजवंत असताना, जर
ती दुसर्  या पुरुषाची झाली तर ितला व्यिभचािरणी हे नाव िमळेल. पण
ितचा पती मरण पावला तर ती त्या िनयमातनू मुक्त होते. मग ती दुसर्  या
पुरुषाची झाली तरी ती व्यिभचािरणी होत नाही. 4 आिण म्हणनू, माझ्या
बंधूंनो, तुम्हीपण िखर्स्ताच्या शरीराद्वारे िनयमशास्तर्ाला मरण पावलेले झाला
आहात; म्हणजे तुम्ही दुसर्  याचे, जो मरण पावलेल्यातनू उठवला गेला त्याचे
व्हावे; म्हणजे आपण देवाला फळ द्यावे. 5 कारण आपण देहाधीन असताना
िनयमशास्तर्ामुळे उदभ्वलेल्या आपल्या पापांच्या भावना आपल्या अवयवात,
मरणाला फळ देण्यास कायर् करीत होत्या. 6 पण आपण ज्याच्या बंधनात होतो
त्यास आपण मरण पावलो असल्यामुळे आपण आता िनयमशास्तर्ापासनू मुक्त
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झालो आहोत, ते ह्यासाठी की, आपण आत्म्याच्या नवेपणाने सेवा करावी,
शास्तर्लेखाच्या जुनेपणाने नाही.

7 मग काय म्हणावे? िनयमशास्तर् पाप आहे काय? कधीच नाही.
पण मला िनयमशास्तर्ािशवाय पाप समजले नसते कारण ‘लोभ धरू
नको’ असे िनयमशास्तर्ाने सांिगतल्यािशवाय मला लोभ कळला नसता.
8 पण पापाने आजे्ञची संधी घेऊन माझ्यात सवर् पर्कारचा लोभ उत्पन्न
केला कारण िनयमशास्तर्ािशवाय पाप िनजी र्व होते. 9 कारण मी एकदा
िनयमशास्तर्ािशवाय जगत होतो, पण जेव्हा आज्ञा आली तेव्हा पाप सजीव
झाले व मी मरण पावलो. 10 आिण जीवनासाठी िदलेली आज्ञा मरणाला कारण
झाली, हे मला िदसले. 11 पण पापाने आजे्ञची संधी घेतली आिण मला फसवले
व ितच्या योगे ठार मारले. 12 म्हणनू िनयमशास्तर् पिवतर् आहे, तशीच आज्ञा
पिवतर्, न्याय्य आिण चांगली आहे. 13 मग जी चांगली आहे ती मला मरण
झाली काय? तसे न होवो. पण जी चांगली आहे, ितच्या योगे, पाप हे पाप असे
पर्कट व्हावे, म्हणनू माझ्यात, ती मरण हा पिरणाम घडिवते; म्हणजे पाप हे
आजे्ञमुळे पराकोटीचे पािपष्ट झाले.

14कारण आपण हे जाणतो की, िनयमशास्तर् हे आित्मक आहे, पण मी दैिहक
आहे; पापाला िवकलेला आहे. 15 कारण मी काय करीत आहे ते मला कळत
नाही;कारण मी ज्याची इच्छा करतो ते मी करीत नाही पण मी ज्याचा दे्वष करतो
ते मी करतो. 16 मग मी जे इच्छीत नाही ते जर मी करतो, तर िनयमशास्तर्
चांगले आहे हे मी कबलू करतो. 17 मग आता मी ते करीत नसनू माझ्यात
राहणारे पाप ते करते. 18 कारण मी जाणतो की, माझ्यात, म्हणजे माझ्या देहात
काहीच चांगले वसत नाही कारण इच्छा करणे माझ्याजवळ आहे, पण चांगले
करीत राहणे नाही. 19 कारण मी जे चांगले करण्याची इच्छा करतो ते मी करीत
नाही, पण मी ज्याची इच्छा करीत नाही ते वाईट मी करतो. 20 मग आता मी
जे इच्छीत नाही ते जर मी करतो, तर मी ते करीत नसनू माझ्यात राहणारे पाप
ते करते. 21 मग मी चांगले करू इच्छीत असता वाईट माझ्याजवळ हाताशी
असते, हा िनयम आढळतो. 22 कारण मी माझ्या अंतयार्मी देवाच्या िनयमाने
आनंिदत होतो; 23पण मला माझ्या अवयवात दुसरा एक असा िनयम िदसतो; तो
माझ्या मनातील िनयमाशी लढून, मला माझ्या अवयवात असलेल्या पापाच्या
िनयमाच्या स्वाधीन करतो. 24 मी िकती कष्टी मनुष्य! मला या मरणाच्या
शरीरात कोण सोडवील? 25 मी आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्याद्वारे देवाचे
उपकार मानतो. म्हणजे मग मी स्वतः मनाने देवाच्या िनयमाचे दास्य करतो
पण देहाने पापाच्या िनयमाचे दास्य करतो.

8
1 म्हणनू िखर्स्त येशमूध्ये असणार्यांना दंडाज्ञा नाही. ते देहापर्माणे नाही

तर आत्म्यापर्माणे चालतात. 2 कारण, िखर्स्त येशतूील जीवनाच्या पिवतर्
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आत्म्याच्या िनयमाने मला पापाच्या व मरणाच्या िनयमातनू मुक्त केले. 3कारण
देहामुळे िनयमशास्तर् दुबर्ळ झाल्याने त्यास जे अशक्य झाले, त्यासाठी देवाने
आपल्या स्वतःच्या पुतर्ाला पापासाठी पापमय देहाचे रूप देऊन पाठवले व
पापाला देहात दंडाज्ञा ठरिवली. 4 म्हणजे आपण जे देहाला अनुसरून नाही
पण आत्म्याला अनुसरून चालणारे आहोत त्या आपल्यात िनयमशास्तर्ाची
आज्ञा पणूर् व्हावी. 5 कारण देहाला अनुसरून चालणारे दैिहक गोष्टीवंर मन
ठेवतात; पण आत्म्याला अनुसरून चालणारे आित्मक गोष्टीवंर मन ठेवतात.
6 देहस्वभावाचे िचंतन हे मरण आहे पण आित्मक मनाचे होणे म्हणजे जीवन
व शांती. 7 कारण देहस्वभावाचे िचंतन हे देवाशी वैर आहे; कारण ते देवाच्या
िनयमाला अंिकत होत नाही आिण त्यास खरोखर, होता येत नाही. 8 म्हणनू
जे देहाचे आहेत ते देवाला संतोषवू शकत नाहीत. 9 पण तुमच्यात जर
देवाचा आत्मा वास करतो, तर तुम्ही देहाचे नाही, पण आत्म्याचे आहात कारण
िखर्स्ताचा आत्मा जर कोणात नसेल तर तो त्याचा नाही. 10 पण जर तुमच्यात
िखर्स्त आहे, तर शरीर पापामुळे मरण पावलेले आहे, पण नीितमत्त्वामुळे
आत्मा जीवन आहे. 11 पण ज्याने येशलूा मरण पावलेल्यातनू उठवले त्याचा
आत्मा जर तुमच्यात वास करतो, तर ज्याने िखर्स्त येशलूा मरण पावलेल्यातनू
उठवले तो तुमच्यात राहणार् या, आपल्या आत्म्याच्याद्वारे तुमचीही मरणाधीन
शरीरे िजवंत करील.

12 म्हणनू बंधूंनो आपण देणेकरी आहोत; पण देहानुसार जगण्यास देहाचे
नाही 13 कारण तुम्ही जर देहानुसार जगाल तर तुम्ही मराल, पण तुम्ही
आत्म्याच्या योगे शरीराच्या कृती मारून टाकल्या तर तुम्ही िजवंत रहाल.

14कारण देवाचा आत्मा िजतक्यांना चालवतो ते देवाचे पुतर् आहेत. 15कारण
तुम्हास पुन्हा भय धरण्यास दासपणाचा आत्मा िमळाला नाही; पण आपण
ज्यायोगे ‘अब्बा-िपत्या’ अशी हाक मारतो असा द कपणाचा आत्मा तुम्हास
िमळाला आहे. 16 तो पिवतर् आत्मा स्वतः आपल्या आत्म्याबरोबर साक्ष देतो
की, आपण देवाची लेकरे आहोत. 17 आिण, जर मुले तर वारीस, देवाचे वारीस,
िखर्स्ताबरोबर जोडीचे वारीस आहोत. म्हणजे, त्याच्याबरोबर आपले गौरवही
व्हावे, म्हणनू त्याच्याबरोबर आपण दुख तर सोसले वारीस आहोत.

18कारण मी मानतो की, या चालू काळातील दुःखे ही आपल्यासाठी जे गौरव
पर्कट होईल, त्याच्यापुढे काही िकमतीची नाहीत. 19 कारण, सृष्टीची उत्कट
अपेक्षा देवाच्या पुतर्ांच्या पर्कट होण्याची पर्तीक्षा करीत आहे. 20 कारण
सृष्टी व्यथर्तेच्या अधीन रािहली ती स्वेच्छेने नाही, पण ज्याने ितला आशेने
अधीन ठेवले त्याच्यामुळे रािहली; 21 कारण सृष्टीदेखील नाशाच्या दास्यातनू
मुक्त केली जाऊन देवाच्या मुलांच्या गौरवी स्वातं यात आणली जाईल.
22 कारण आपण जाणतो की, सवर् सृष्टी आतापयर्ंत कण्हत व यातना सोशीत
आहे. 23 आिण केवळ इतकेच नाही, पण ज्यांना आत्म्याचे पर्थमफळ िमळाले
आहे असे जे आपण ते आपणही, स्वतः द क घेतले जाण्याची, म्हणजे आपले
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शरीर मुक्त केले जाण्याची पर्तीक्षा करीत असता, अंतयार्मी कण्हत आहोत.
24 कारण, आपण आशेने तारले गेलो आहो; पण िदसणारी आशाही आशा नाही,
कारण जी गोष्ट िदसत आहे ितची कोणी आशा करतो का? 25 पण जी गोष्ट
आपल्याला िदसत नाही ितची आपण आशा केली, तर आपण धीराने पर्तीक्षा
करतो.

26 त्याचपर्माणे आपल्या अशक्तपणात पिवतर् आत्माही आपल्याला
सहाय्य करतो, कारण आपण पर्ाथर्ना केली पािहजे तशी कशासाठी करावी हे
आपण जाणत नाही. पण ज्यांचा उच्चार करता येत नाही अशा कण्हण्यांनी
आत्मा स्वतः आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो. 27 आिण, जो अंतःकरणे शोधनू
पाहतो तो पिवतर् आत्म्याचे मन जाणतो, कारण तो पिवतर् जनांसाठी देवाच्या
इच्छेस येईल अशी मध्यस्थी करतो. 28 कारण आपण हे जाणतो की, जे देवावर
पर्ीती करतात, जे त्याच्या योजनेपर्माणे बोलावलेले आहेत त्यांच्यासाठी
सवर् गोष्टी िमळून, त्यांच्या चांगल्यासाठी, सहकायर् करतात. 29 कारण त्यास
ज्यांच्यािवषयी पवूर्ज्ञान होते ते आपल्या पुतर्ाच्या पर्ितरूपात पर्कट व्हावेत
म्हणनू त्याने त्यांना पवूर्िनयोिजतही केले. म्हणजे त्याने अनेक बंधंुमध्ये ज्येष्ठ
व्हावे. 30 आिण त्याने ज्यांना पवूर्िनयोिजत केले त्यांना त्याने पाचारणही केले
आिण त्याने ज्यांना पाचारण केले त्यांना त्याने नीितमानही ठरवले आिण त्याने
ज्यांना नीितमान ठरवले त्यांचे त्याने गौरवही केले.

31मग या गोष्टीिंवषयी आपण काय म्हणावे? जर देव आपल्या बाजलूा आहे,
तर मग आपल्या िवरुद्ध कोण? 32 आिण ज्याने आपल्या स्वतःच्या पुतर्ाला
राखले नाही, पण आपल्या सवार्संाठी त्यास िदले, तो आपल्याला त्याच्याबरोबर
सवर् गोष्टीही का देणार नाही? 33 देवाच्या िनवडलेल्यांवर दोषारोप कोण
आणील? देव नीितमान ठरिवणारा आहे. 34 दंडाज्ञा ठरिवणारा कोण आहे?
जो िखर्स्त येशू मरण पावला, हो, जो मरण पावलेल्यातनू उठवला गेला व
देवाच्या उजवीकडे बसला आहे, तो तर आपल्यासाठी मध्यस्थी करीत आहे.
35 िखर्स्ताच्या पर्ीतीपासनू कोण आपल्याला वेगळे करील? संकट िकंवा दुःख,
पाठलाग, भकू िकंवा नग्नता, आप ी िकंवा तलवार करील काय? 36 कारण
पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की,
‘तुझ्याकरता आम्ही िदवसभर मारले जात आहोत,
आम्ही वधाच्या में ढरापर्माणे गणलेले आहोत.’

37 पण ज्याने आपल्यावर पर्ीती केली, त्याच्याद्वारे या सवर् गोष्टीतं आपण
महािवजयी ठरतो. 38 कारण माझी खातर्ी आहे की, मरण िकंवा जीवन,
देवदतू िकंवा स ा, आताच्या गोष्टी िकंवा येणार् या गोष्टी िकंवा बले, 39 िकंवा
उंची िकंवा खोली िकंवा दुसरी कोणतीही िनिमर्ती आपला पर्भू िखर्स्त येशू
ह्याच्याठायी असलेल्या देवाच्या पर्ीतीपासनू आपल्याला वेगळे करू शकणार
नाही.
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9
1 मी िखर्स्तात खरे सांगतो, मी खोटे बोलत नाही आिण माझा िववेक

पिवतर् आत्म्यात, साक्ष देत आहे 2 की, मला मोठे दुःख होत आहे आिण
माझ्या अंतःकरणात सतत राहणारी यातना आहे. 3 कारण दैिहक दृष्ट ा
जे माझे नातेवाईक आहेत त्या माझ्या बांधवांकरता मी स्वतः िखर्स्ताकडून
शािपत व्हावे असे मी इच्छीन. 4 ते इसर्ाएली आहेत; त्यांच्यासाठी द कपण,
गौरव, करार, िनयमशास्तर्, उपासना आिण वचने आहेत. 5पवूर्ज त्यांचे आहेत;
त्यांच्यापासनू दैिहक दृष्ट ा िखर्स्त आला; तो सवार्ंवर असलेला देव युगानुयुग
धन्यवािदत असो; आमेन.

. 25:19-23
6 पण देवाचे वचन, जणू व्यथर् झाले असे नाही; कारण जे इसर्ाएलातले

आहेत ते सवर्च इसर्ाएली नाहीत, 7आिण ते अबर्ाहामाचे संतान आहेत म्हणनू
सवर् मुले आहेत असे नाही; तर ‘इसहाकालाच तुझे संतान म्हणले जाईल’ असे
वचन आहे; 8 म्हणजे देहाची मुले ही देवाची मुले नाहीत, पण वचनाची मुले
ही संतान म्हणनू गणलेली आहेत. 9 कारण वचनाचा शब्द असा आहे की, ‘मी
या ऋतपूर्माणे येईन आिण सारेला मुलगा असेल.’ 10 आिण इतकेच नाही;
पण ज्या एकापासनू, म्हणजे आपला पवूर्ज इसहाक ह्याच्यापासनू िरबेका गरोदर
असतेवेळी, 11 आिण मुलांचा जन्म झाला नसल्यामुळे काही चांगले िकंवा
वाईट कोणी केले नसताना िनवडीपर्माणे देवाची योजना कायम रहावी म्हणनू
कृतीपर्माणे नाही पण बोलावणार् याच्या इच्छेपर्माणे, 12 ितला सांगण्यात
आले होते की, ‘मोठा धाकट ाची सेवा करील.’ 13 कारण पिवतर् शास्तर्ात
असे िलिहले आहे की, ‘याकोबावर मी पर्ीती केली पण एसावाचा दे्वष केला.’

14 मग आपण काय म्हणावे? देवाजवळ अनीती आहे काय? तसे न होवो.
15कारण तो मोशेला म्हणतो, ‘मी ज्याच्यावर दया करतो त्याच्यावर दया करीन
आिण मी ज्याच्यावर उपकार करतो त्याच्यावर उपकार करीन.’ 16 तर मग जो
इच्छा धरतो त्याच्यामुळे नाही िकंवा जो धावतो त्याच्यामुळे नाही, पण जो देव
दया करतो त्याच्यामुळे हे आहे. 17 म्हणनू शास्तर्लेख फारोला म्हणतो, ‘मी
तुला ह्यासाठी मोठे केले की, तुझ्याद्वारे मी माझे सामथ्यर् पर्कट करावे आिण
सवर् पृथ्वीवर माझे नाव गाजिवले जावे.’ 18 म्हणजे परमेश्वराची इच्छा असेल
त्याच्यावर तो दया करतो आिण त्याची इच्छा असेल त्यास तो किठण करतो.

19 तू ह्यावर म्हणशील की, तो तरीही दोष का लावतो? त्याच्या योजनेला
कोणी िवरोध केला आहे? 20पण उलट अरे बंध,ू तू जो देवाला उलटून बोलतोस
तो तू कोण आहेस? तू मला असे का केलेस, अशी कोणती वस्तू करणार् याला
म्हणू शकेल? 21 कंुभाराने एकाच गोळ्यामधनू एक पातर् मानासाठी तर
दुसरे अपमानासाठी करायला मातीवर अिधकार नाही काय? 22 मग आपण
आपला क्रोध व्यक्त करावा आिण आपले सामथ्यर् पर्कट करावे असे जरी देव
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इच्छीत असला, तरी त्याने जर नाशासाठी तयार केलेल्या क्रोधाच्या पातर्ांना
मोठ ा सहनशीलतेने वागिवले, 23आिण गौरवासाठी आधी योजलेल्या दयेच्या
पातर्ांवर आपल्या गौरवाच धन पर्कट करावे म्हणनू त्याने असे केले तर काय?
24 त्याने ज्यांना केवळ यहदू्यांमधनू नाही, पण परराष्ट्रीयामधनूही बोलावले
आहे ते आपण ती दयेची पातरे् आहोत.
25 कारण तो होशेयाच्या गरं्थात असेही म्हणतो की,
‘जे माझी पर्जा नव्हते त्यांना मी माझी पर्जा म्हणेन,
आिण जी माझी आवडती नव्हती, ितला मी माझी आवडती म्हणेन.
26 आिण असे होईल की त्यांना ज्यािठकाणी, तुम्ही माझी पर्जा नाही, असे

म्हणले होते,
तेथे त्यांना िजवंत देवाचे पुतर् म्हणले जाईल.’

27 यशयादेखील इसर्ाएलािवषयी ओरडून म्हणतो की, ‘इसर्ाएलाच्या
पुतर्ांची संख्या जरी समुदर्ाच्या वाळूसारखी झाली, तरी एक अवशेष वाचवला
जाईल. 28 कारण सवर् संपवनू थांबिवल्यापर्माणे पर्भू पृथ्वीवर आपले वचन
पणूर् करील.’ 29 आिण यशयाने पवूी र् सांिगतल्यापर्माणे,
सैन्यांच्या पर्भनेू जर आपल्यासाठी बीज ठेवले नसते तर
आम्ही सदोमासारखे असतो आिण गमोरासारखे झालो असतो.

30 मग आपण काय म्हणावे? तर जे परराष्ट्रीय नीितमत्त्वाच्या मागे
लागले नाहीत त्यांनी नीितमत्त्व िमळिवले आहे, म्हणजे िवश्वासाने िमळणारे
नीितमत्त्व िमळिवले आहे. 31 पण जे इसर्ाएल नीितमत्त्वाच्या िनयमाच्या
मागे लागले ते त्या िनयमापयर्ंत पोहोचले नाहीत. 32 आिण का? कारण ते
िवश्वासाने नाही, पण कृतीनंी त्याच्यामागे लागले कारण ते अडखळणाच्या
दगडावर अडखळले. 33 कारण पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की,
‘बघा, मी िसयोनात एक अडखळण्याचा दगड, एक अडथळ्याचा खडक ठेवतो.
आिण जो कोणी त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो तो लिज्जत होणार नाही.’

10
1 बंधूंनो, त्यांचे तारण व्हावे, ही माझ्या मनाची कळकळीची इच्छा व माझी

त्यांच्याकिरता देवाजवळ िवनंती आहे. 2 कारण त्यांच्यािवषयी मी साक्ष देतो
की, त्यांना देवािवषयी ईष्यार् आहे, पण ती ज्ञानामुळे नाही. 3 कारण ते देवाच्या
नीितमत्त्वािवषयी अज्ञानी असता आिण स्वतःचे नीितमत्त्व पर्स्थािपत करू
पाहत असता ते देवाच्या नीितमत्त्वाला वश झाले नाहीत.

4 कारण िखर्स्त हा िवश्वास ठेवणार् या पर्त्येकाला नीितमत्त्वासाठी
िनयमशास्तर्ाचा शेवट आहे. 5 कारण िनयमशास्तर्ाने पर्ाप्त होणार् या
नीितमत्त्वािवषयी मोशे िलिहतो की, ‘जो मनुष्य ते आचरतो तो त्याद्वारे जगेल.’
6 पण िवश्वासाने पर्ाप्त होणारे नीितमत्त्व असे म्हणते की, तू आपल्या मनात
म्हणू नकोस की, स्वगार्त कोण चढेल? (म्हणजे िखर्स्ताला खाली आणण्यास)
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7 िकंवा मृतलोकात कोण उतरेल? (म्हणजे िखर्स्ताला मरण पावलेल्यांमधनू वर
आणण्यास)
8 पण ते काय म्हणते?
ते वचन तुझ्याजवळ,
ते तुझ्या मुखात व तुझ्या अंतःकरणात आहे.
म्हणजे आम्ही ज्याची घोषणा करतो ते िवश्वासाचे वचन हे आहे.

9 कारण येशू पर्भू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबलू करशील आिण
देवाने त्यास मरण पावलेल्यांमधनू उठवले असा आपल्या अंतःकरणात िवश्वास
ठेवशील तर तुझे तारण होईल. 10 कारण जो अंतःकरणाने िवश्वास ठेवतो
तो नीितमान ठरतो व जो मुखाने कबलू करतो त्याचे तारण होते. 11 म्हणनू
शास्तर्लेख म्हणतो की, ‘जो कोणी त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो तो लिज्जत
होणार नाही.’ 12 यहदूी व हेल्लेणी ह्यांच्यात फरक नाही, कारण तोच पर्भू
सवार्ंवर असनू जे त्याचा धावा करतात त्या सवार्संाठी तो संपन्न आहे, 13 ‘कारण
जो कोणी पर्भचू्या नावाचा धावा करील त्याचे तारण होईल.’ 14 मग
ज्याच्यावर त्यांनी िवश्वास ठेवला नाही त्याचा ते कसा धावा करतील? आिण
ज्याच्यािवषयी त्यांनी ऐकले नाही त्याच्यावर ते कसा िवश्वास ठेवतील? आिण
घोषणा करणार् यािशवाय ते कसे ऐकतील? 15 आिण त्यांना पाठिवल्यािशवाय
ते कशी घोषणा करतील? कारण पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, ‘जे
चांगल्या गोष्टीचंी सुवातार् सांगतात त्यांचे पाय िकती संुदर आहेत!’

16 पण सवार्नंीच सुवातचे आज्ञापालन केले नाही, कारण यशया म्हणतो की,
‘पर्भ,ू आमच्याकडून ऐकले त्यावर कोणी िवश्वास ठेवला आहे?’ 17 तर मग
ऐकण्यामुळे िवश्वास होतो आिण िखर्स्ताच्या वचनामुळे ऐकणे होते.
18 पण मी म्हणतो की त्यांनी ऐकले नव्हते काय? हो, खिचत ऐकले;
‘सवर् पृथ्वीवर त्यांचा आवाज आिण
जगाच्या टोकापयर्ंत त्यांचे शब्द पोहोचले आहेत.’

19 पण मी म्हणतो की, इसर्ाएलाला कळले नव्हते काय? पर्थम मोशे
म्हणतो,
‘जे राष्ट्र नाहीत त्यांच्याकडून.
मी तुम्हास ईष्यस चढवीन, एका िनबुर्द्ध राष्ट्राकडून मी तुम्हास चेतवीन.’

20 पण यशया फार धीट होऊन म्हणतो की,
‘ज्यांनी माझा शोध केला नाही त्यांना मी सापडलो आहे,
ज्यांनी माझ्यािवषयी िवचारले नाही त्यांना पर्ाप्त झालो आहे.’

21 पण इसर्ाएलािवषयी तो म्हणतो, ‘मी एका, अवमान करणार् या आिण
उलटून बोलणार् या पर्जेपुढे िदवसभर माझे हात पसरले.’

11
1 तर मी म्हणतो की, देवाने आपल्या लोकांस नाकारले आहे काय? कधीच

नाही कारण मीही इसर्ाएली आहे, अबर्ाहामाच्या संतानातला, बन्यािमनाच्या
वंशातला आहे. 2 देवाला पवूी र्पासनू माहीत असलेल्या त्याच्या पर्जेला त्याने
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नाकारले नाही. शास्तर्लेख एलीयािवषयी काय म्हणतो हे तुम्ही जाणत नाही
काय? तो देवाजवळ इसर्ाएलािवरुद्ध अशी िवनंती करतो की, 3 ‘पर्भ,ू त्यांनी
तुझ्या संदेष्ट ांना मारले आहे आिण तुझ्या वेद्या खणनू पाडल्या आहेत; आिण
मी एकटा रािहलो आहे आिण ते माझ्या जीवावर टपले आहेत.’ 4 पण देवाचे
उ र त्यास काय िमळाले? ‘ज्यांनी बआलाच्या मतूी र्पुढे गुडघा टेकला नाही,
असे एकंदर सात हजार लोक मी माझ्यासाठी राखले आहेत.’ 5मग त्याचपर्माणे
या चालू काळातही त्या कृपेच्या िनवडीपर्माणे एक अवशेष आहे. 6 आिण
जर कृपेने आहे, तर कृतीवरून नाही; तसे असेल तर कृपा ही कृपा होत नाही.
7 मग काय? इसर्ाएल जे िमळवू पाहत आहे ते त्यास िमळाले नाही, पण
िनवडलेल्यांना ते िमळाले आिण बाकी अंधळे केले गेले. 8कारण िनयमशास्तर्ात
असे िलिहले आहे की, ‘देवाने त्यांना या िदवसापयर्ंत सुस्तीचा आत्मा िदला आहे;
त्यांनी पाहू नये असे डोळे आिण त्यांनी ऐकू नये असे कान िदले आहेत.’

9 त्याचपर्माणे दावीद म्हणतो की,
‘त्यांचे मेज हे त्यांच्यासाठी जाळे व सापळा,
आिण अडथळा व पर्ितफळ होवो.
10 त्यांनी पाहू नये म्हणनू त्यांचे डोळे अंधकारमय होवोत,
आिण तू त्यांची पाठ सतत वाकव.’

11 मग मी िवचारतो की, इसर्ाएलाने पडावे म्हणनू त्यांना अडखळण आहे
काय? तसे न होवो. पण त्यांच्या पडण्यामुळे त्यांना ईष्यस चढवण्यास तारण
परराष्ट्रीयांकडे आले आहे. 12 आता, त्यांचा अपराध हे जर जगाचे धन झाले
आिण त्यांचे कमी होणे हे जर परराष्ट्रीयांची धन झाले, तर त्यांचा भरणा होणे
हे त्याहनू िकती अिधक होईल?

;
13 पण, तुम्ही जे परराष्ट्रीय आहात, त्या तुमच्याशी मी बोलत आहे.

ज्याअथी र्, मी परराष्ट्रीयांचा परे्िषत आहे त्याअथी र्, मी माझ्या सेवेचे गौरव
करतो. 14 यहदूी म्हणजे माझ्या देहाचे आहेत त्यांना मी शक्य त्याद्वारे ईष्यस
चढवनू त्यांच्यामधील काहीचें तारण करावे. 15 कारण त्यांचा त्याग म्हणजे
जगाशी समेट आहे तर त्यांचा स्वीकार म्हणजे मृतांतनू जीवन नाही काय?
16 कारण पिहला उंडा जर पिवतर् आहे तर तसाच सगळा गोळा आहे आिण
मळू जर पिवतर् आहे तर तसेच फाटे आहेत. 17 आिण जैतुनाचे काही फाटे जर
तोडले गेले आिण तू रानटी जैतनू असता, त्यामध्ये कलम करून जोडला गेलास
आिण तू त्या जैतुनाच्या पौष्टीकतेच्या मुळात जर सहभागी झालास 18 तर
त्या फाट ांिवरुद्ध अिभमान िमरवू नकोस आिण जरी अिभमान िमरवलास तरी
तू मुळाला उचलले नसनू मुळाने तुला उचलले आहे. 19 मग तू म्हणशील की,
मला कलम करून जोडण्यासाठी ते फाटे तोडले गेले. 20 बरे, ते अिवश्वासामुळे
तोडले गेले आिण तू िवश्वासामुळे िस्थर आहेस, ह्यात मोठेपणा मानू नकोस.
पण भीती बाळग; 21 कारण, जर देवाने मळूच्या फाट ांची गय केली नाही तर
तो तुझीही गय करणार नाही. 22तर तू देवाची दया आिण छाटणी बघ. जे पडले
त्यांच्यावर छाटणी, पण, तू जर दयेत रािहलास तर तुझ्यावर दया; नाही तर,
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तहूी छाटला जाशील. 23 आिण ते जर अिवश्वासात रािहले नाहीत तर तेही
कलम करून जोडले जातील; कारण देव त्यांना पुन्हा कलम करून जोडण्यास
समथर् आहे. 24कारण तुला मळूच्या रानटी जैतुनांतनू कापनू, जर िनसगार्िवरुद्ध,
चांगल्या जैतुनाला कलम करून जोडले आहे, तर जे नैसिगर्क फाटे आहेत ते,
िकती िवशेषेकरून, आपल्या मळूच्या जैतुनाला कलम करून जोडले जातील?

25 बंधूंनो, तुम्ही स्वतःला समजते तेवढ ात शहाणे होऊ नये, म्हणनू माझी
इच्छा नाही की, तुम्ही या रहस्यािवषयी अज्ञानी असावे. ते असे की, परजनांचा
भरणा आत येईपयर्ंत इसर्ाएलात काही अंशी अंधळेपण उद्धवले आहे.

26 आिण सवर् इसर्ाएल अशापर्कारे तारले जाईल कारण पिवतर् शास्तर्ात
असे िलिहले आहे की,
‘िसयोनापासनू उद्धारक येईल,
आिण याकोबातनू अभक्ती घालवील.
27 आिण मी त्यांची पापे दरू करीन.
तेव्हा माझा त्यांच्याबरोबर हा करार होईल.’

28 ते सुवातच्या बाबतीत तुमच्यामुळे वैरी आहेत पण ते दैवी िनवडीच्या
बाबतीत पवूर्जांमुळे िपर्य आहेत. 29 कारण देवाची कृपादाने व पाचारण
अपिरवतर्नीय असतात. 30कारण ज्यापर्माणे पवूी र् तुम्ही देवाचा अवमान करीत
होता पण आता इस्तर्ाएलाच्या आज्ञाभंगामुळे तुमच्यावर दया केली गेली
आहे. 31 त्याचपर्माणे आता तेही अवमान करीत आहेत; म्हणजे तुमच्यावरील
दयेच्या द्वारे त्यांच्यावर दया केली जावी. 32 कारण देवाने सवार्ंवर दया करावी
म्हणनू सवार्नंा आज्ञाभंगात एकतर् कोंडले आहे.

33 अहाहा! देवाच्या सुज्ञतेच्या व ज्ञानाच्या धनाची खोली िकती? त्याचे
न्याय िकती अतक्यर् आहेत? आिण त्याचे मागर् िकती अलक्षय आहेत?
34असे िनयमशास्तर्ात िलिहले आहे; ‘कारण पर्भचेू मन कोणी ओळखले आहे?
िकंवा त्याचा सल्लागार कोण होता?
35 िकंवा कोणी त्यास आधी िदले आिण ते त्यास परत िदले जाईल?’

36कारण सवर् गोष्टी त्याच्याकडून, त्याच्याद्वारे व त्याच्यासाठी आहेत; त्यास
युगानुयुग गौरव असो. आमेन.

12
1 म्हणनू बंधूंनो देवाची दया स्मरून मी तुम्हास िवनंती करतो की, तुम्ही

आपली शरीरे ‘पिवतर् व देवाला संतोष देणारे िजवंत गर्हणीय’ यज्ञ म्हणनू
सादर करावीत; ही तुमची आध्याित्मक सेवा आहे. 2 आिण या जगाशी
समरूप होऊ नका पण तुमच्या मनाच्या नवीनीकरणाने तुमचे रूपांतर होऊ द्या;
म्हणजे देवाची उ म व त्यास संतोष देणारी पिरपणूर् इच्छा काय आहे ती तुम्ही
ओळखावी.
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3 कारण मला िदलेल्या कृपेच्या योगे, मी तुमच्यातील पर्त्येक जणाला
असे सांगतो की, त्याने स्वतःला जसे मानावे त्याहनू अिधक मोठे मानू
नये, पण पर्त्येक जणाला देवाने िदलेल्या िवश्वासाच्या पिरमाणानुसार त्याने
समंजसपणे स्वतःला मानावे. 4 कारण आपल्याला एका शरीरात जसे पुष्कळ
अवयव आहेत आिण सवर् अवयवांचे काम एक नाही, 5 तसे आपण पुष्कळ असनू
िखर्स्तात एक शरीर आहोत; आिण आपण एकमेकांचे अवयव आहोत. 6 पण
आपल्याला पुरिवलेल्या कृपेपर्माणे आपल्याला वेगवेगळी कृपादाने आहेत;
जर ते परमेश्वराचा संदेश देणे असेल तर िवश्वासाच्या पिरमाणानुसार आपण
संदेश द्यावेत; 7 सेवा असेल, तर सेवा करण्यात तत्पर रहावे; जो िशक्षण देतो
त्याने िशक्षण देण्यात, 8 िकंवा बोध करतो त्याने बोध करण्यात तत्पर रहावे; जो
दान देतो त्याने औदायार्ने द्यावे; जो कारभार चालवतो त्याने तत्परतेने कारभार
चालवावा, जो दया करतो त्याने संतोषाने दया करावी.

9 पर्ीती िनष्कपट असावी. वाईटापासनू दरू रहा, चांगल्याला िबलगनू
रहा. 10 बंधुपरे्मात एकमेकांशी सहनशील, मानात एकमेकांना अिधक मानणारे,
11 कामात आळशी न होत, आत्म्यात उ ेिजत होऊन पर्भचूी सेवा करणारे
व्हा. 12 आशेत आनंद करणारे, संकटात धीर धरणारे, पर्ाथर्नेत ठाम राहणारे,
13 पिवतर्जनांच्या गरजेसाठी भागी देणारे, आितथ्यात पुढे जाणारे असे व्हा.
14 जे तुमचा छळ करतात त्यांना आशीवार्द द्या; आशीवार्द द्या, शाप देऊ
नका. 15 आनंद करणार् यांबरोबर आनंद करा आिण रडणार् यांबरोबर रडा.
16 एकमेकांशी एकमनाचे व्हा, उंच गोष्टीवंर मन ठेवू नका, पण दीन अवस्थेत
असलेल्यांकडे ओढले जा. स्वतःला समजते तेवढ ात शहाणे होऊ नका.
17 वाईटाबद्दल वाईट अशी कोणाची फेड करू नका. सवर् लोकांच्या दृष्टीपुढे
चांगल्या गोष्टीवंर लक्ष ठेवा. 18 शक्य असल्यास सवर् लोकांशी तुम्ही
आपल्याकडून शांतीने रहा. 19 िपर्यांनो, तुम्ही स्वतः सडू घेऊ नका, पण
क्रोधाला वाव द्या कारण पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, ‘सडू घेणे
माझ्याकडे आहे, मी फेड करीन, असे परमेश्वर म्हणतो.’
20 पण तुझा वैरी भुकेला असेल तर त्यास खायला दे;
तो तान्हेला असेल तर त्यास प्यायला दे;
कारण असे करण्यात तू त्याच्या डोक्यावर िवस्तवातल्या इंगळांची रास

करशील.
21 वाईटाने िजंकला जाऊ नकोस; पण बर्याने वाईटाला िजंक.

13
1 पर्त्येक मनुष्याने आपल्यावर असलेल्या अिधकारार्यांच्या अधीन रहावे,

कारण देवाकडून नाही असा अिधकारी नाही; आिण जे आहेत ते देवाकडून
नेमलेले आहेत. 2म्हणनू जो अिधकार्याला िवरोध करतो तो देवाच्या योजनेला
िवरोध करतो आिण जे पर्ितकार करतील ते स्वतःवर दोष आणवतील. 3कारण
चांगल्या कामात अिधकार् यांची भीती नाही पण वाईट कामात असते; मग
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तुला अधीकारार्यांची भीती वाटू नये अशी तुझी इच्छा आहे काय? चांगले
ते कर आिण तुला त्यांच्याकडून पर्शंसा िमळेल. 4 कारण तुझ्या चांगल्यासाठी
तो देवाचा सेवक आहे; पण तू जर वाईट करीत असलास तर भय धर, कारण
तो िवनाकारण तलवार धरीत नाही कारण तो वाईट करणार् यांवर क्रोध व्यक्त
करण्यास सडू घेणारा देवाचा सेवक आहे. 5 म्हणनू तुम्ही केवळ क्रोधासाठी
नाही, पण तसेच िववेकासाठी अधीन राहणे अगत्य आहे. 6 या कारणास्तव
तुम्ही करही देता कारण याच गोष्टीतं ठाम राहणारे ते देवाचे सेवक आहेत.
7 म्हणनू सवार्नंा त्यांचे देणे द्या; ज्याला कर त्यास कर, ज्याला जकात त्यास
जकात, ज्याला आदर त्यास आदर, ज्याला मान त्यास मान.

8 तुम्ही एकमेकांवर पर्ीती करावी, ह्यािशवाय कोणाचे देणेकरी असू नका
कारण जो दुसर्  यावर पर्ीती करतो त्याने िनयमशास्तर् पणूर् केले आहे. 9 कारण
‘व्यिभचार करू नको, खनू करू नको, चोरी करू नको, लोभ धरू नको’
आिण अशी दुसरी कोणतीही आज्ञा असेल तर ‘तू जशी आपल्यावर तशीच
आपल्या शेजार् यावर पर्ीती कर’ या एका वचनात ती समावलेली आहे.
10 पर्ीती आपल्या शेजार् याचे काही वाईट करीत नाही; म्हणनू पर्ीती ही
िनयमशास्तर्ाची पिरपतूी र् आहे.

11 आिण हे आताच समय ओळखनू करा, कारण आताच तुमची झोपेतनू
उठण्याची घटका आली आहे कारण आपण िवश्वास ठेवला तेव्हापेक्षा आता
आपले तारण अिधक जवळ आले आहे. 12 रातर् सरत आली असनू िदवस
जवळ आला आहे. म्हणनू आपण अंधारातली कामे टाकून पर्काशातली
शस्तर्सामगर्ी पिरधान करू या. 13 िदवसा शोभेल असे चालू या. दंगलीत
व धंुदीत िकंवा अमंगळपणात व कामातुरपणात िकंवा कलहात व ईष्यत राहू
नये. 14 तर तुम्ही पर्भू येशू िखर्स्त पिरधान करा आिण देहवासनांसाठी काही
तरतुद करू नका.

14
1जो िवश्वासात दुबर्ळ आहे त्याचा स्वीकार करा, पण त्याच्या मतभेदािवषयी

वाद करण्यास नाही. 2 कोणी असा िवश्वास ठेवतो की, आपण सवर्काही
खावे, दुसरा कोणी जो दुबर्ळ आहे तो भाजीपाला खातो. 3 जो खातो त्याने
न खाणार् यास तुच्छ लेखू नये; आिण जो खात नाही त्याने खाणार् यास दोष
लावू नये; कारण देवाने त्याचा स्वीकार केला आहे. 4 दुसर्  याच्या नोकराला दोष
लावणारा तू कोण आहेस? तो आपल्या धन्यापुढे उभा राहील िकंवा पडेल.
हो, तो िस्थर केला जाईल; कारण धनी त्यास िस्थर करण्यास समथर् आहे.
5 आिण कोणी एखादा िदवस दुसर्  या िदवसाहनू अिधक मानतो; दुसरा कोणी
सगळे िदवस सारखे मानतो. पर्त्येक मनुष्याने स्वतःच्या मनात पणूर् खातरी
होऊ द्यावी. 6 जो िदवस मानतो त्याने पर्भसूाठी मानावे आिण जो खातो
तोसुध्दा पर्भसूाठी खातो, कारण तो देवाचे उपकार मानतो; त्याचपर्माणे जो
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खात नाही तो पर्भसूाठी खात नाही आिण देवाचे उपकार मानतो. 7 कारण
आपल्यातला कोणीही स्वतःकरता जगत नाही व कोणीही स्वतःकरता मरत
नाही. 8कारण आपण जगलो तरी पर्भकूरता जगतो आिण आपण मरण पावलो
तरी पर्भकूरता मरतो म्हणनू आपण जगलो िकंवा मरण पावलो तरी पर्भचेू
आहोत. 9 कारण िखर्स्त मरण पावला आिण पुन्हा िजवंत झाला तो ह्यासाठी
की, त्याने मृतांचा व िजवंतांचाही पर्भू असावे. 10 मग तू आपल्या बंधलूा दोष
का लावतोस? िकंवा तू आपल्या बंधलूा तुच्छ का लेखतोस? कारण, आपण
सगळे जण देवाच्या न्यायासनासमोर उभे राहणार आहोत. 11 कारण पिवतर्
शास्तर्ात असे िलिहले आहे की,
‘पर्भू म्हणतो, मी िजवंत आहे म्हणनू, पर्त्येक गुडघा मला नमन करील,
आिण पर्त्येक जीभ देवाचे स्तवन करील.’

12 तर मग आपल्यातला पर्त्येकजण देवाला आपआपला िहशोब देईल.
13 तर आपण ह्यापुढे एकमेकांना दोष लावू नये. पण असे ठरवू की, कोणीही
आपल्या बंधचू्या मागार्त अडखळण िकंवा पडण्यास कारण होईल असे काही ठेवू
नये. 14 मी जाणतो व पर्भू येशमुूळे मी मानतो की, कोणतीही गोष्ट मळूची
अशुद्ध नाही, पण जो कोणी कोणतीही गोष्ट अशुद्ध मानतो त्यास ती अशुद्ध
आहे. 15 पण जर तुझा बंधू तुझ्या अन्नामुळे दुःखी होतो तर तू आता पर्ीतीस
अनुसरून चालत नाहीस असे झाले. ज्याच्यासाठी िखर्स्त मरण पावला त्याचा
तुझ्या अन्नामुळे तू नाश करू नकोस. 16 म्हणनू तुम्ही जे चांगले स्वीकारले
आहे त्याची िनंदा होऊ देऊ नका. 17 कारण खाणे िकंवा िपणे ह्यात देवाचे
राज्य नाही; पण नीितमत्त्व, शांती व पिवतर् आत्म्यातील आनंद ह्यात आहे.
18कारण जो ह्यापर्माणे िखर्स्ताची सेवा करतो तो देवाला स्वीकायर् व मनुष्यांनी
स्वीकृत केलेला होतो. 19 तर आपण ज्या गोष्टी शांतीसाठी व एकमेकांच्या
उभारणीसाठी उपयोगी आहेत त्यांच्यामागे लागू या. 20अन्नाकरता देवाचे काम
तू नष्ट करू नकोस; सवर् गोष्टी खरोखर खाण्यायोग्य आहेत; पण जो मनुष्य
दुसर्  याला अडखळण करून खातो त्यास ते वाईट आहे. 21 मांस न खाणे िकंवा
दर्ाक्षरस न िपणे िकंवा तुझ्या बंधलूा ज्यामुळे अडखळण होते असे काहीही न
करणे चांगले आहे. 22 तुझ्यात िवश्वास आहे, तो तू देवासमोर आपल्याजवळ
बाळग. जो स्वतः पसंत केलेल्या गोष्टीतं स्वतःला दोषी ठरवीत नाही तो धन्य
होय. 23 पण जो मनुष्य संशय धरतो त्याने खाल्ले तर तो दोषी ठरतो; कारण ते
िवश्वासाने खाल्लेले नाही कारण जे िवश्वासाने केलेले नाही ते पाप आहे.

15
1 म्हणनू आपण सशक्तांनी जे अशक्त आहेत त्यांच्या अशक्तपणाचा भार

वाहावा आिण स्वतःला संतुष्ट करू नये. 2 आपल्यामधील पर्त्येक जणाने
शेजार् याला जे चांगले असेल त्यामध्ये त्याच्या उभारणीसाठी संतुष्ट करावे.
3 कारण िखर्स्तानेही स्वतःला संतुष्ट केले नाही, पण ‘तुझी िनंदा करणार् यांची
सवर् िनंदा माझ्यावर आली’ हे िनयमशास्तर्ात िलिहले आहे तसे होऊ िदले.
4 कारण ज्या गोष्टी पवूी र् िलिहण्यात आल्या त्या आपल्या िशक्षणासाठी



15:5 285 रोमकरांस पतर् 15:21

िलिहण्यात आल्या; म्हणजे आपण धीराने व शास्तर्लेखाकडून िमळणार् या
उ ेजनाने आशा धरावी. 5 आता, जो धीर व उ ेजन देतो तो देव तुम्हास असे
देवो की तुम्ही िखर्स्त येशपूर्माणे एकमेकांशी एकमनाचे व्हावे; 6 म्हणजे, जो,
आपला पर्भू येशू िखर्स्त याचा देव आिण िपता आहे त्याचे तुम्ही एकमनाने व
एकमुखाने गौरव करावे.

7 म्हणनू देवाच्या गौरवाकरता जसा िखर्स्तानेही आपला स्वीकार केला
तसाच तुम्ही एकमेकांचा स्वीकार करा. 8कारण मी म्हणतो की, िखर्स्त देवाच्या
सत्याकरता संुता झालेल्यांचा सेवक झाला; म्हणजे पवूर्जांना िदलेल्या त्याच्या
वचनांचे त्याने त्यांना पर्माण द्यावे, 9 आिण देवाच्या दयेकरता परराष्ट्रीय
त्याचे गौरव करावे कारण असे िनयमशास्तर्ात िलिहले आहे की,
‘म्हणनू मी राष्ट्रांत तुझी स्तुती करीन,
आिण तुझ्या नावाची स्तोतरे् गाईन.’
10 आिण पुन्हा तो म्हणतो की,
‘अहो परराष्ट्रांनो, त्याच्या पर्जेबरोबर आनंद करा.’ 11 आिण पुन्हा ‘सवर्

परराष्ट्रांनो, परमेश्वराचे स्तवन करा, सवर् लोक त्याची स्तुती करोत.’
12 आिण पुन्हा, यशया म्हणतो की,

‘इशायाला अंकुर फुटेल,
आिण जो परराष्ट्रीयांवर अिधकार करण्यास उभा राहील;
त्याच्यावर परराष्ट्रे आशा ठेवतील.’

13आिण आता आशेचा देव तुम्हास तुमच्या िवश्वासाद्वारे आनंदाने व शांतीने
भरो, म्हणजे पिवतर् आत्म्याच्या सामथ्यार्ने तुम्ही आशेत वाढत जावे.

14आिण माझ्या बंधूंनो, तुमच्यािवषयी मीही स्वतः मानतो की, तुम्ही स्वतः
सिदच्छेने पणूर्, सवर् पर्कारच्या ज्ञानाने भरलेले व एकमेकांस बोध करण्यास
समथर्ही आहात. 15 पण मी तुम्हास आठवण द्यावी म्हणनू, तुम्हास काही
िठकाणी, अिधक धैयार्ने िलिहले आहे; कारण मला देवाने पुरिवलेल्या कृपेमुळे
मी तुम्हास िलिहले आहे. 16 ती कृपा ह्यासाठी आहे की, ितच्या योगे,
मी परराष्ट्रीयांसाठी देवाच्या सुवातचे याजकपण करणारा, येशू िखर्स्ताचा
सेवक व्हावे; म्हणजे परराष्ट्रीय हे अपर्ण पिवतर् आत्म्याकडून पिवतर् केले
जाऊन मान्य व्हावे. 17 म्हणनू मला देवािवषयीच्या गोष्टीतं, िखर्स्त येशचू्या
द्वारे अिभमानाला कारण आहे. 18 कारण परराष्ट्रीयांना आज्ञांिकत करावे
म्हणनू, िखर्स्ताने माझ्याकडून घडवले नाही असे शब्दाने आिण कृतीने काही
सांगायला मी धजणार नाही. 19 िचन्हांच्या व अदभ्तूांच्या सामथ्यार्ने, पिवतर्
आत्म्याच्या सामथ्यार्ने; अशापर्कारे मी यरूशलेम शहरापासनू सभोवताली
इल्लिूरकम पर्ांतापयर्ंत िखर्स्ताची सुवातार् पसरवली आहे. 20 पण दुसर्  याच्या
पायावर बांधणारा होऊ नये म्हणनू िखर्स्ताचे नाव जेथे घेतले जात नव्हते,
अशा िठकाणी मी सुवातार् सांगण्यास झटलो. 21 म्हणजे, शास्तर्लेखात
िलिहल्यापर्माणे,
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‘ज्यांना त्याच्यािवषयी सांगण्यात आले नव्हते ते लोक पाहतील,
आिण ज्यांनी ऐकले नव्हते त्यांना समजेल.’

22 आिण म्हणनू, तुमच्याकडे येण्यामध्ये मला पुष्कळ अडथळा आला.
23 पण आता या भागात काही वाव न रािहल्यामुळे व तुमच्याकडे यावे अशी
इतक्या पुष्कळ वषार्पंासनू माझी उत्कंठा असल्यामुळे, 24 मी स्पेन देशाकडे
पर्वास करीन तेव्हा तुमच्याकडे येईन; कारण मी अशी आशा करतो की, मी
ितकडे जाताना तुम्हास भेटेन आिण तुमच्यात आधी, थोडा तृप्त झाल्यावर
तुम्ही ितकडे पोहचते करावे. 25 पण पिवतर् जनांची सेवा करण्यास मी आता
यरूशलेम शहरास जात आहे. 26 कारण मासेदोिनयाला व अखयाला हे बरे
वाटले की, यरूशलेम शहरात राहत असलेल्या पिवतर् जनांत जे गरीब आहेत
त्यांच्यासाठी काही भागी करावी. 27 हे खरोखर त्यांना बरे वाटले आिण ते त्यांचे
ऋणी आहेत; कारण त्यांच्या आित्मक गोष्टीतं जर परराष्ट्रीय भागीदार झाले
आहेत, तर दैिहक गोष्टीतं त्यांची सेवा करणे हे त्यांचे कतर्व्य आहे. 28 म्हणनू
मी हे पुरे केल्यावर हे पीक त्यांना िशक्का करून देऊन, तुमच्या बाजकूडून
स्पेनला जाईन. 29 आिण माझी खातरी आहे की, मी तुमच्याकडे येईन तेव्हा
मी िखर्स्ताच्या आशीवार्दाचा भार घेऊन येईन.

30 पण, मी आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्याकिरता व आत्म्याच्या पर्ीती
किरता, बंधूंनो, तुम्हास िवनंती करतो की, माझ्या लढ ात, तुम्ही माझ्याकिरता
देवाला पर्ाथर्ना करण्यात माझे साथीदार व्हा; 31 म्हणजे,यहदूीयात जे अवमान
करणारे लोक आहेत त्यांच्या हातनू माझी सुटका व्हावी आिण यरूशलेमसाठी
जी माझी सेवा आहे ती तेथील पिवतर् जनांस मान्य व्हावी; 32 म्हणजे देवाच्या
इच्छेने मी आनंदाने तुमच्याकडे यावे व तुमच्या सहवासात पुन्हा उ ेिजत व्हावे.
33 आता शांतीचा देव तुम्हा सवार्बंरोबर असो. आमेन.

16
1 आता, िकंिखर्या शहरातील असलेल्या मंडळीची सेिवका, आपली बहीण

िफबी िहची मी तुम्हास िशफारस करतो की, 2 तुम्ही पिवतर् जनांस शोभेल असे
ितचे पर्भमूध्ये स्वागत करा आिण ितच्या ज्या कामात तुमची गरज लागेल
त्यामध्ये ितचे साहाय्यक व्हा; कारण ती स्वतः पुष्कळांना व मलाही साहाय्यक
झाली आहे.

3 िखर्स्त येशमूध्ये माझे जोडीदार-कामकरी िपर्स्का व अिक्वला ह्यांना
सलाम द्या. 4 यांनी माझ्या िजवासाठी आपला जीव धोक्यात घातला आिण
मीच एकटा त्यांचे उपकार मानतो असे नाही, पण परराष्ट्रीयातील सवर् मंडळ्या
त्यांचे उपकार मानतात. 5 त्याचपर्माणे, त्यांच्या घरात जमणार् या मंडळीलाही
सलाम द्या आिण माझ्या िपर्य अपैनतला सलाम द्या; तो िखर्स्तासाठी
आिशयाचे पर्थमफळ आहे. 6 मरीयेला सलाम द्या; ितने तुमच्यासाठी पुष्कळ
कष्ट केले आहेत.
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7 माझे आप्त व जोडीदार-बंिदवान अंदर्ोिनकस व युिनया ह्यांना सलाम द्या;
परे्िषतांत त्यांचे नाव आहे व माझ्यापवूी र्च ते िखर्स्ताचे झाले होते. 8पर्भमूध्ये
माझा िपर्य अंिप्लयात ह्याला सलाम द्या. 9 िखर्स्तात आमचा जोडीदार-
कामकरी उबार्न आिण माझा िपर्य स्ताखू ह्यांना सलाम द्या.

10 िखर्स्तात स्वीकृत अिपल्लेस ह्याला सलाम द्या. अिरस्तबलूच्या
घरातल्यांना सलाम द्या. 11 माझा आप्त हेरोिदयोन ह्याला सलाम द्या.
नाकी र्सच्या घरचे जे पर्भतू आहेत त्यांना सलाम द्या.

12 पर्भमूध्ये शर्म करणार् या तर्ुफैना व तर्ुफोसा ह्यांना सलाम द्या. िपर्य
पिसर्स िहला सलाम द्या. पर्भमूध्ये ितने पुष्कळ शर्म केले आहेत. 13पर्भमूध्ये
िनवडलेला रुफस व त्याची आई ह्यांनाही सलाम द्या. ती मला आई समान आहे.
14 असंुिक्रत, फ्लगोन, हरमेस, पतर्बास आिण हरमास ह्यांना व त्यांच्याबरोबर
राहणार् या बांधवांना सलाम द्या. 15 िफललोगस, युिलया, िनरीयस व त्याची
बहीण आिण ओलंुपास ह्यांना सलाम द्या आिण त्यांच्याबरोबर राहणार् या
सवर् पिवतर् जनांस सलाम द्या. 16 पिवतर् चंुबनाने एकमेकांना सलाम द्या.
िखर्स्ताच्या सवर् मंडळ्या तुम्हास सलाम पाठवत आहेत.

17 आता, बंधूंनो, मी तुम्हास िवनंती करतो की, तुम्ही िशकलेल्या
िशकवणीिवरुद्ध जे फुटी व अडथळे िनमार्ण करतात त्यांच्यावर लक्ष ठेवनू
त्यांना टाळा. 18 कारण असे लोक जो िखर्स्त आपला पर्भू आहे त्याची
सेवा करीत नाहीत पण आपल्या पोटाची सेवा करतात आिण गोड भाषणे व
पर्शंसा करून भोळ्या मनुष्यांची मने बहकवतात; 19 कारण तुमचे आज्ञापालन
सवर्तर् सवार्नंा कळले आहे म्हणनू मी तुमच्यासाठी आनंद करतो. पण तुम्ही
चांगल्यािवषयी ज्ञानी व्हावे आिण वाईटािवषयी अजाण असावे अशी माझी
इच्छा आहे. 20 आिण शांतीचा देव सैतानाला तुमच्या पायांखाली लवकरच
तुडवील. आपला पर्भू येशू िखर्स्त याची कृपा तुमच्याबरोबर असो. आमेन.

21 माझा जोडीदार-कामकरी तीमथ्य आिण माझे आप्त लुिकयस, यासोन
व सोिसपेतर हे तुम्हास सलाम पाठवतात. 22 हे पतर् ज्याने िलिहले
आहे तो तितर्यस तुम्हास पर्भमूध्ये सलाम पाठवत आहे. 23 माझा
आिण या सवर् मंडळीचा आशर्यदाता गायस तुम्हास सलाम पाठवत
आहे. नगर कारभारी एरास्त व बंधू कुतर् हेही तुम्हास सलाम पाठवतात.
24-25 आता माझ्या सुवातपर्माणे व येशू िखर्स्ताच्या घोषणेपर्माणे जे
रहस्य मागील युगात गुप्त ठेवण्यात आले, 26 पण आता पर्कट करण्यात
आले आहे व संदेष्ट ांच्या शास्तर्लेखावरून सनातन देवाच्या आजे्ञपर्माणे
िवश्वासाच्या आज्ञापालनासाठी सवर् राष्ट्रांना कळवले आहे त्या रहस्याच्या
पर्कटीकरणानुसार जो तुम्हास िस्थर करण्यास समथर् आहे, 27 त्या अनन्य ज्ञानी
देवाला येशू िखर्स्ताद्वारे युगानुयुग गौरव असो. आमेन.
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किरंथकरांस पिहले पतर्

पौलाला या पुस्तकाचे लेखक मानले जाते (1 किरंथ. 1:1-2; 16:21)
तसेच पौलाचे पतर् म्हणनू देखील ओळखले जाते. काही वेळ आधी िकंवा तो
इिफसमध्ये असताना पौलाने किरंथकरांना हे पिहले पतर् िलिहले (1 किरंथ
5:10-11) आिण किरंथकरांना हे पतर् समजले नाही आिण दुदवाने ते पतर्
अिस्तत्वात नाही. या “पवूी र्च्या पतर्ाची” (ज्याला म्हटले जाते) सामगर्ी
पणूर्पणे ज्ञात नाही, पर्थम किरंथकरांना पौलाने किरंथ मंडळीकडून पर्ाप्त
झालेल्या पतर्ाचे उ र म्हणनू िवचार केले आहे, ज्यामुळे ते या पवूी र्च्या
पतर्ाच्या पर्ितसादाबद्दल कदािचत िलिहले होते.

साधारण इ.स. 55 - 56.
हे पतर् इिफसकडून िलिहले गेले (1 किरंथ. 16:8).

जरी पौल त्याच्या उदे्दशाने वाचकांना “सगळीकडे आपल्या पर्भु येशू
िखर्स्ताच्या नावाने पर्त्येक िठकाणी बोलावतो” (1:2) तरी 1 किरंथकरांचे
इिच्छत वाचक “किरंथ येथील देवाच्या मंडळीचे” सदस्य होते. (1 किरंथ 1:2).

किरंथ येथील मंडळीच्या सध्याच्या िस्थतीिवषयी पौलाला अनेक
स्तर्ोतांकडून मािहती िमळाली होती. हे पतर् िलिहण्याचा त्याचा हेतू हा
होता की मंडळीला आपल्या के्षतर्ातील कमकुवतपणाची िशकवण देणे आिण
पुनसर्ंचियत करणे (1 किरंथ 15), अनैितकता, चुकीच्या िशकवणुकीसारख्या
चुकीच्या पद्धती सुधारणे. (1 किरंथ 5, 6:12-20), आिण पर्भू भोजनाचा
गैरवापर (1 किरंथ 11:17-34). किरंथ येथील मंडळीने भेट िदली होती (1:4-7)
परंतु अपिरपक्व व अयोग्य (3:1-4), म्हणनूच पौलाने मंडळीच्या मध्यभागी
पापांची समस्या कशी हाताळावी याबद्दल एक महत्त्वाची पर्ितकृती िदली.
संबंधात िवभाजन आिण सवर् पर्कारच्या अनैितकतेच्या दृष्टीकोनातनू डोळस
वळण करण्याऐवजी त्यांनी समस्या सोडिवल्या.

िवश्वासू लोकांचे आचरण
रूपरेषा
1. पिरचय — 1:1-9
2. किरंथ मंडळीत िवभाजन — 1:10-4:21
3. नैितक आिण नीितिवषयक मतभेद — 5:1-6:20
4. िववाह िसद्धांत — 7:1-40
5. परे्िषतीय मोकळीक — 8:1-11:1
6. आराधना व िनदश — 11:2-34
7. आित्मक वरदाने — 12:1-14:40
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8. पुनरुत्थानावरील िशकवण — 15:1-16:24

1 देवाच्या इच्छेपर्माणे िखर्स्त येशचूा परे्िषत होण्याकरता बोलावलेला,
पौल आिण बंधू सोस्थनेस यांजकडून, 2 किरंथ शहरात असलेल्या देवाच्या
मंडळीस, म्हणजे िखर्स्त येशमूध्ये पिवतर् केलेले आिण पिवतर्जन होण्यास
बोलावलेले आहेत त्यांना व आपला पर्भू येशू िखर्स्त, म्हणजे त्यांचा व
आमचाही पर्भ,ू याचे नाव सवर् िठकाणी घेणार्या सवर् लोकांस, 3 देव आपला
िपता आिण पर्भू येशू िखर्स्त यापासनू कृपा व शांती असो.

4 िखर्स्त येशमूध्ये तुमच्यावर झालेल्या देवाच्या कृपेबद्दल मी सतत
तुमच्यासाठी माझ्या देवाचे उपकार मानतो. 5 त्याने तुम्हास पर्त्येक बाबतीत,
सवर् बोलण्यात व सवर् ज्ञानात समृद्ध केले आहे. 6 जशी िखर्स्तािवषयी साक्ष
खरी असल्याची खातर्ी तुम्हामध्ये झाली तसल्याच पर्कारे त्याने तुम्हासही
संपन्न केले आहे. 7 म्हणनू तुम्हांत कोणत्याही आित्मक दानाची कमतरता
नाही, तर तुम्ही आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताच्या पर्कट होण्याची वाट पाहता.
8तोच तुम्हास शेवटपयर्ंत दृढ देखील राखील, जेणेकरून आपल्या पर्भू येशचू्या
िखर्स्ताच्या िदवशी तुम्ही िनदो र्ष असावे. 9 ज्याने आपला पुतर् येशू िखर्स्त,
आपला पर्भू याच्या सहभािगतेत तुम्हास बोलावले होते, तो देव िवश्वासू आहे.

10 तर आता, बंधनूो, पर्भू येशू िखर्स्ताच्या नावामध्ये मी तुम्हास िवनंती
करतो की, तुम्ही सवार्नंी एकमेकांशी सारख्या मनाने एकतर् व्हावे आिण
तुमच्यात मतभेद असू नयेत, तर तुम्ही एकाच हेतनेू पिरपणूर् व्हावे. 11 कारण
माझ्या बंधनूो ख्लोवेच्या मनुष्यांकडून मला असे कळिवण्यात आले की,
तुमच्यात भांडणे आहेत. 12माझे म्हणणे असे आहे की तुमच्यातील पर्त्येकजण
म्हणतो, “मी पौलाचा आहे.” “मी अपुल्लोचा आहे,” “मी केफाचा आहे,” “मी
िखर्स्ताचा आहे.” 13 िखर्स्त िवभागला गेला आहे का? पौल वधस्तंभावर
तुमच्यासाठी िखळला गेला होता का? पौलाच्या नावाने तुमचा बािप्तस्मा
झाला का? 14 मी देवाचे आभार मानतो की, िक्रस्प व गायस यांच्यािशवाय
मी कोणाचाही बािप्तस्मा केला नाही. 15 यासाठी की, माझ्या नावात तुमचा
बािप्तस्मा करण्यात आला, असे कोणीही म्हणू नये. 16 स्तेफनाच्या घरच्यांचा
सुद्धा मी बािप्तस्मा केला, याव्यितरीक्त, तर इतर कोणाचाही बािप्तस्मा
केल्याचे मला आठवत नाही. 17 कारण िखर्स्ताने मला बािप्तस्मा करण्यासाठी
नाही तर शुभवतर्मान सांगण्यासाठी पाठवले, ते देखील मानवी ज्ञानाने नव्हे,
यासाठी की, िखर्स्ताच्या वधस्तंभावरील मृत्यचेू सामथ्यर् व्यथर् होऊ नये.

18 कारण ज्यांचा नाश होत आहे अशांसाठी वधस्तंभािवषयीचा संदेश
मखूर्पणाचा आहे, परंतु ज्यांचे तारण होत आहे, अशांसाठी तो देवाचे सामथ्यर्
आहे. 19 कारण असे िनयमशास्तर्ात िलिहले आहे,
“शहाण्यांचे शहाणपण मी नष्ट करीन आिण
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बुदि्धवंताची बुदि्ध मी व्यथर् करीन.”
20 ज्ञानी मनुष्य कोठे आहे? िवद्वान कोठे आहे? या जगातील वाद घालणारा

कोठे आहे? देवाने जगाचे ज्ञान मखूर्पणाचे ठरवले नाही का? 21 म्हणनू,
देवाचे ज्ञान असतानाही, या जगाला स्वतःच्या ज्ञानाने देवाला ओळखता आले
नाही, तेव्हा आम्ही जो “मखूर्पणाचा” संदेश गाजिवतो त्यामुळे जे िवश्वास
ठेवणारे आहेत त्यांचे तारण करण्याचे देवाला बरे वाटले. 22 कारण अनेक यहदूी
लोक चमत्काराची िचन्हे िवचारतात आिण गर्ीक लोक ज्ञानाचा शोध घेतात,
23 परंतु आम्ही वधस्तंभावर िखळलेला िखर्स्त गाजिवतो. हा संदेश यहदूी
लोकांसाठी अडखळण आिण गर्ीकांसाठी मखूर्पणा असा आहे. 24 परंतु ज्यांना
बोलावलेले आहे, अशा यहदूी व गर्ीक दोघांसही िखर्स्त हा संदेश आहे तो
देवाचे सामथ्यर् व देवाचे ज्ञान असाही आहे. 25 तथािप ज्यांस तुम्ही देवाचा
“मखूर्पणा” म्हणता ते मानव पर्ाण्याच्या शहाणपणापेक्षा अिधक शहाणपणाचे
आहे आिण ज्यांस तुम्ही देवाचा “दुबर्ळपणा” समजता ते मानव पर्ाण्याच्या
सशक्तपणाहनू अिधक शक्तीशाली आहे.

26 तर आता बंधनूो, देवाने तुम्हास केलेल्या पाचारणाबद्दल िवचार करा.
मानवी दृिष्टकोनातनू तुमच्यातील पुष्कळसे शहाणे, सामथ्यर्शाली, उच्च
कुळातले नव्हते, 27 त्याऐवजी जगातले जे मखूर् त्यांना देवाने िनवडले, यासाठी
की, शहाण्या मनुष्यास फिजत करावे. 28 कारण जगातील देवाने दीन, तुच्छ
मानलेले, जे “नगण्य” त्यांना िनवडले. यासाठी की जे “काहीतरी” आहेत त्यांना
नगण्य करावे. 29 यासाठी की कोणाही मनुष्याने देवासमोर बढाई मारू नये.
30कारण तो िखर्स्त येशमूध्ये तुमच्या जीवनाचा उगम आहे व तो देवाची देणगी
म्हणनू आपले ज्ञान, आपले नीितमत्त्व, आपले पिवतर्ीकरण आिण आपली
मुक्ती असा झाला आहे. 31 यासाठी की िनयमशास्तर्ात असे िलिहले आहे,
“जो अिभमान बाळगतो त्याने परमेश्वरािवषयी बाळगावा.”

2
1 बंधनूो, जेव्हा मी तुमच्याकडे आलो तेव्हा मी देवािवषयीचे सत्य

रहस्य मानवी ज्ञानाने िकंवा उत्कृष्ट भाषण करून सांगत आलो असे नाही.
2 कारण तुमच्यामध्ये असताना फक्त येशू िखर्स्त आिण तोसुध्दा वधस्तंभावर
िखळलेला, यािशवाय कशाचेही ज्ञान मला असू नये असा मी ठाम िनश्चय केला
आहे. 3 आिण मी तुमच्याकडे अशक्त, भयभीत व थरथर कापत आलो. 4 माझे
भाषण व घोषणा हे मन वळिवणार्या मानवी ज्ञानाद्वारे िदलेले नव्हते पण ते
आत्मा आिण त्याचे सामथ्यर् यांच्या द्वारे होते. 5 जेणेकरून तुमचा िवश्वास
मानवी ज्ञानावर नव्हे तर देवाच्या सामथ्यार्वर असावा.

6 तरीपण, जे आित्मक परीपक्व आहेत त्यांना आम्ही ज्ञान सांगतो परंतु ते
ज्ञान या जगाचे नाही आिण या युगाचे नाहीसे होणारे जे अिधकारी त्यांचेही
नाही. 7तर देवाचे रहस्यमय ज्ञान आम्ही सांगतो ते गुप्त ठेवलेले होते, ते देवाने
युगाच्या पवूी र् तुमच्याआमच्या गौरवासाठी नेमले होते. 8 हे ज्ञान या युगाच्या
कोणाही अिधकार्याला माहीत नव्हते कारण जर त्यांना कळले असते, तर
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त्यांनी गौरवी पर्भलूा वधस्तंभावर िखळले नसते. 9 परंतु ज्यापर्माणे पिवतर्
शास्तर् म्हणते,
“डोळ्यांनी पािहले नाही,
कानांनी ऐकले नाही आिण
मनुष्याच्या मनात जे आले नाही,
ते देवाने त्याच्यावर पर्ीती करणार्यांसाठी तयार केले आहे.”

10 ते देवाने आत्म्याच्याद्वारे आपणांस पर्कट केले आहे कारण हा आत्मा
पर्त्येक गोष्टीचंा व देवाच्या खोल गोष्टीचंाही शोध घेतो. 11कारण मनुष्याच्या
आत्म्यािशवाय मनुष्याच्या गोष्टी ओळखणारा दुसरा कोण मनुष्य आहे?
त्यापर्माणेच देवाच्या आत्म्यािशवाय देवाचे खोल िवचार कोणीच ओळखू
शकत नाही. 12 परंतु आम्हास जगाचा आत्मा िमळाला नाही, तर देवापासनूचा
आत्मा िमळाला आहे. यासाठी की, देवाने आपल्याला जे कृपेने िदले ते आपण
ओळखनू घ्यावे. 13 मानवी ज्ञानाने िशकवलेल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्टी
सांगत नाही, तर आत्म्याने िशकवलेल्या शब्दांनी, आित्मक शब्द उपयोगात
आणनू आध्याित्मक गोष्टीचें स्पष्टीकरण करतो. 14स्वाभािवक मनुष्य देवाच्या
आत्म्याच्या गोष्टी स्वीकारत नाही कारण त्या त्यास मखूर्पणाच्या वाटतात
आिण तो त्या मानीत नाही, कारण त्या आत्म्याने समजायच्या असतात.
15 जो आित्मक आहे तो तर सवर् गोष्टी समजतो तरी त्याची स्वतःची पारख
कोणाकडूनही होत नाही. 16 कारण पिवतर् शास्तर् म्हणते,
“पर्भचेू मन कोण जाणतो? जो त्यास िशकवू शकेल?”
परंतु आपल्याला तर िखर्स्ताचे मन आहे.

3
1 बंधूंनो, आित्मक लोकांशी बोलावे तसा मी तुमच्याशी बोलू शकलो

नाही. पण त्याऐवजी मला तुमच्याशी दैिहक लोकांसारखे आिण िखर्स्तामधील
बालकांसारखे बोलावे लागले. 2 मी तुम्हास िपण्यासाठी दधू िदले, जड अन्न
िदले नाही कारण तुम्ही जड अन्न खाऊ शकत नव्हता व आतासुद्धा तुम्ही खाऊ
शकत नाही. 3 तुम्ही अजनूसुद्धा दैिहक आहात कारण तुमच्यात मत्सर व भांडणे
चालू आहेत,तर तुम्ही दैिहक नाहीत काय व जगातील लोकांसारखे चालत नाही
काय? 4 कारण जेव्हा एक म्हणतो, “मी पौलाचा आहे,” आिण दुसरा म्हणतो,
“मी अपुल्लोसाचा आहे,” तेव्हा तुम्ही साधारण मानवच आहात की नाही? 5 तर
मग अपुल्लोस कोण आहे? आिण पौल कोण आहे? ज्यांच्याद्वारे तुम्ही िवश्वास
ठेवला असे ते सेवक आहेत, पर्त्येकाला पर्भनेू जे काम नेमनू िदले त्यापर्माणे
ते आहेत. 6 मी बी लावले, अपुल्लोसाने त्यास पाणी घातले, पण देवाने त्याची
वाढ केली. 7तर मग लावणारा काही नाही िकंवा पाणी घालणाराही काही नाही,
पण वाढिवणारा देव हाच काय तो आहे. 8 जे बी पेरतात व पाणी घालतात ते
एक आहेत आिण पर्त्येकाला आपआपल्या शर्मापर्माणे आपआपली मजरूी
िमळेल. 9 कारण अपुल्लोस आिण मी देवाच्या सेवाकायार्त सहकमी र् आहोत.
तुम्ही देवाचे शेत आहात व देवाची इमारत आहात.
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10 देवाच्या कृपेद्वारे जे मला िदले आहे त्यापर्माणे मी सजू्ञ, कुशल
बांधणार्यांपर्माणे पाया घातला आिण दुसरा त्यावर बांधीत आहे तर त्यावरचे
बांधकाम आपण कसे करीत आहोत, ह्यािवषयी पर्त्येकाने काळजी घ्यावी.
11 येशू िखर्स्त हा जो घातलेला पाया आहे, त्याच्यावाचनू इतर कोणीही दुसरा
पाया घालू शकत नाही. 12जर कोणी त्या पायावर सोने,चांदी,मौल्यवान दगड,
लाकूड, गवत िकंवा पें ढा यांनी बांधतो, 13तर बांधणार्या पर्त्येकाचे काम उघड
होईल कारण तो िदवस ते उघडकीस आणील, तो िदवस अग्नीने पर्कट होईल
व तोच अग्नी पर्त्येकाचे काम कसे आहे याची परीक्षा करील. 14 ज्या कोणाचे
त्या पायावर बांधलेले काम िटकेल, त्यास पर्ितफळ िमळेल. 15 पण एखाद्याचे
काम जळून जाईल व त्याचे नुकसान होईल तथािप तो स्वतः तारला जाईल
परंतु जणू काय अग्नीतनू बाहेर पडलेल्यासारखा तारला जाईल.

16 तुम्ही देवाचे िनवासस्थान आहात आिण देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये
िनवास करतो हे तुम्हास माहीत नाही काय? 17 जर कोणी देवाच्या
िनवासस्थानाचा नाश करतो तर देव त्या व्यक्तीचा नाश करील; कारण देवाचे
िनवास्थान पिवतर् आहे आिण ते तुम्ही आहात.

18 कोणीही स्वतःला फसवू नये, जर कोणी स्वतःला या जगाच्या दृष्टीने
ज्ञानी समजत असेल तर त्याने खरोखर ज्ञानी होण्यासाठी “मखूर्” व्हावे. 19कारण
या जगाचे ज्ञान देवाच्या दृष्टीने मखूर्पणाचे आहे; कारण असे पिवतर् शास्तर्ात
िलिहले आहे की,
“देव ज्ञान्यांना त्यांच्याच धतूर्पणात धरतो.”
20 आिण पुन्हा
“परमेश्वर जाणतो की, ज्ञान्यांचे िवचार व्यथर् आहेत.”

21 म्हणनू मनुष्यांिवषयी कोणीही फुशारकी मारू नये कारण सवर् गोष्टी
तुमच्या आहेत. 22 तर तो पौल िकंवा अपुल्लोस िकंवा केफा, जग, जीवन िकंवा
मरण असो, आताच्या गोष्टी असोत अथवा येणार्या गोष्टी असोत, हे सवर्
तुमचे आहे. 23 तुम्ही िखर्स्ताचे आहात आिण िखर्स्त देवाचा आहे.

4
1 आम्ही िखर्स्ताचे सेवक व देवाच्या रहस्याचे कारभारी आहोत असे

पर्त्येकाने मानावे. 2या दृष्टीकोणातनू हे गरजेचे आहे की जबाबदारी असलेल्या
कारभार्याने िवश्वासू असले पािहजे. 3 पण तुम्हाकडून िकंवा कोणा मानवी
न्यायाधीशाकडून माझा न्याय व्हावा ही मला लहान गोष्ट वाटत आहे, मी
माझा स्वतःचा देखील न्याय करीत नाही. 4 कारण जरी माझा िववेक
मला दोष देत नाही तरी त्यामुळे मी िनदो र्ष ठरतो असे नाही. पर्भू हाच
माझा न्यायिनवाडा करणारा आहे. 5 म्हणनू योग्य समय येईपयर्ंत म्हणजे
पर्भू येईपयर्ंत न्यायिनवाडा करुच नका. तो अंधारामध्ये दडलेल्या गोष्टीवंर
पर्काश टाकील व अंतःकरणातील हेतू उघडकीस आणील, त्यावेळी देवाकडून
पर्त्येकाची पर्शंसा होईल.
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6 आता, बंधनूो, तुमच्यासाठी मी या गोष्टी माझ्याकिरता व
अपुल्लोसाकरीता उदाहरणाने लागू केल्या आहेत. यासाठी की,
शास्तर्लेखापलीकडे कोणी स्वतःला न मानावे हा धडा तुम्ही आम्हापासनू

िशकावे म्हणजे तुम्हापैकी कोणीही गवार्ने फुगनू जाऊ नये म्हणजे
एखाद्याला चांगली वागणकू देऊन दुसर्याला िवरोध करू नये.

7 कारण तुझ्यात व दुसर्यात फरक पाहतो तो कोण आहे? आिण तुला
िमळाले नाही असे तुझ्याजवळ काय आहे? ज्याअथी र् तुला सवर् िमळाले आहे,
तर तुला िमळाले नाही अशी बढाई का मारतोस? 8 तुम्हास ज्याची गरज आहे
ते सवर् आधीच तुमच्याकडे आहे. तुम्ही अगोदरच शर्ीमंत झाला आहात, तृप्त
झाला आहात, तुम्हास असे वाटते की आमच्यािशवाय तुम्ही राजे झाला आहात
आिण तुम्ही राजे बनलाच असता तर ठीक झाले असते, कारण आम्ही सुद्धा
तुमच्याबरोबर राजे बनलो असतो. 9 कारण मला वाटते की देवाने आम्हास
मरण्यासाठी िशक्षा िदलेल्या अशा लोकांसारखे शेवटचे परे्िषत केले कारण
आम्ही जगाला, देवदतूांना तसेच मनुष्यांना जणू तमाशा असे झालो आहोत.
10 आम्ही िखर्स्तासाठी मखूर्, तर तुम्ही िखर्स्तामध्ये शहाणे आहात! आम्ही
अशक्त आहोत, पण तुम्ही बलवान आहात! तुम्ही आदरणीय आहात, पण
आम्ही तुच्छ आहोत! 11 अगदी या क्षणापयर्ंत आम्ही भुकेले आिण तहानलेले,
उघडे आहोत, अमानुषपणे मारलेले, आम्ही बेघर असे आहोत. 12 आिण आम्ही
शर्म करतो, आम्ही स्वतःच्या हातांनी काम करतो, आमची िनंदा होत असता
आम्ही आशीवार्द देतो. 13 जेव्हा आमची िनंदा होते, तेव्हा आम्ही आशीवार्द
देतो. जेव्हा आमचा छळ होतो तेव्हा आम्ही सहन करतो. जेव्हा आमची िनंदा
होते, आम्ही दयाळूपणे त्यांच्याशी बोलतो, या क्षणापयर्ंत आम्ही जगासाठी
गाळ आिण कचरा असे झालो आहोत.

14मी तुम्हास हे लाजिवण्यासाठी िलिहत नाही, तर उलट मी तुम्हास माझ्या
िपर्य लेकरांपर्माणे चांगल्या गोष्टीचंी जाणीव करून देत आहे. 15 कारण
जरी तुम्हास िखर्स्तामध्ये दहा हजार गुरू असले तरी पुष्कळ वडील नाहीत
कारण िखर्स्त येशमूध्ये शुभवतर्मानाच्या योगे मी तुम्हास जन्म िदला आहे.
16 यास्तव मी तुम्हास बोध करतो की माझे अनुकरण करा. 17 यासाठीच
तीमथ्याला तुमच्याकडे पाठवले आहे. पर्भमूध्ये तो माझा िपर्य व िवश्वासू
पुतर् आहे. ज्यापर्माणे मी सगळीकडे पर्त्येक मंडळीमध्ये िशकवतो, तसेच तो
िखर्स्तामधील माझ्या िशकवणुकीची आठवण करून देईल. 18 पण जणू काय
मी तुमच्याकडे येणार नाही, म्हणनू काहीजण गवार्ने फुगले आहेत. 19 तरीही
जर पर्भचूी इच्छा असेल तर मी लवकरच तुमच्याकडे येईन आिण मग मला
समजेल की, जे गवार्ने फुगनू गेले ते िकती चांगले आहेत हे पाहण्यासाठी
नव्हे, तर ते िकती सामथ्यर्शाली आहेत हे मी पाहीन. 20 कारण देवाचे राज्य
बोलण्यावर अवलंबनू नसते तर सामथ्यार्वर असते. 21 तुम्हास काय पािहजे?
मी तुमच्याकडे तुम्हास िशक्षा करण्यासाठी काठी घेऊन यावे, की पर्ीतीने व
सौम्यतेच्या आत्म्याने यावे?
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5
1मी अशी बातमी ऐकली आहे की, तुमच्यामध्ये व्यिभचार चालू आहे. ते असे

की, आपणामध्ये कोणी आपल्या िपत्याच्या दुसर्या पत्नीशी अनैितक संबंध
ठेऊन आहे. वास्तिवक असले दुष्कृत्य परराष्ट्रीय लोकांमध्येही आढळणार
नाही. 2 आिण तरीही तुम्ही गवार्नें फुगला आहात, परंतु तुम्हास त्याबद्दल शोक
व्हायला नको होता का? जे कोणी हे कमर् केले असेल त्यास तुमच्यातनू काढून
टाकले पािहजे. 3 कारण जरी मी शरीराने तुमच्यात नसलो तरी आत्म्याने हजर
आहे आिण हजर असल्यापर्माणे त्याचा मी अगोदरच न्याय केलेला आहे, ज्याने
हे अयोग्य कृत्य केले आहे, 4 जेव्हा तुम्ही पर्भू येशचू्या नावाने एकतर् जमाल
आिण तेव्हा आपला पर्भू येशू ह्याच्या सामथ्यार्ने, माझा आत्मा तुमच्याबरोबर
असेल, 5 तुम्ही अशा मनुष्यास देहाच्या नाशाकरता सैतानाच्या स्वाधीन करावे;
म्हणजे, पर्भचू्या िदवशी त्याच्या आत्म्याचे तारण व्हावे. 6 तुमचा अिभमान
चांगला नाही. थोडेसे खमीर सगळा गोळा फुगवते, हे तुम्हास मािहत आहे ना?
7 म्हणनू तुम्ही जुने खमीर काढून टाका, यासाठी की जसे तुम्ही बेखमीर झाला
आहात तसे तुम्ही एक नवीन गोळा व्हावे कारण आपला वल्हांडणाचा कोकरा जो
िखर्स्त त्याचे अपर्ण झाले आहे. 8तर आपण जुन्या खिमराने िकंवा वाईटपणा व
कुकमार्च्या खिमराने नाही, पण सरळपणा व खरेपणाच्या बेखमीर भाकरीने सण
पाळू या.

9 मी तुम्हास माझ्या पतर्ात िलिहले होते की व्यिभचार्याशी संबंध ठेवू
नका. 10 तथािप जगातले व्यिभचारी, लोभी, लुबाडणारे िकंवा मतूी र्पुजक ह्यांची
संगत मुळीच धरू नये असे माझे म्हणणे नाही; कारण मग तुम्हास जगातनू
बाहेर जावे लागेल. 11 पण आता, मी तुम्हास िलिहले आहे की, िखर्स्तात बंधू
म्हणलेला असा कोणी जर व्यिभचारी, लोभी िकंवा मतूी र्पुजक, िनंदक, िपणारा
िकंवा लुबाडणारा असेल तर त्याच्याशी संबंध ठेवू नका; अशा मनुष्यांबरोबर
जेवहूी नका. 12 कारण जे मंडळीच्या बाहेर आहेत त्यांचा न्याय करण्याचा
माझा काय संबंध? त्याऐवजी जे मंडळीत आहेत त्यांचा न्याय तुम्ही करीत
नाही काय? 13 पण देव बाहेरच्यांचा न्याय करतो म्हणनू
‘तुम्ही आपल्यामधनू त्या दुष्ट मनुष्यास बाहेर काढा.’

6
1 जेव्हा तुमच्यापैकी एखाद्याचा दुसर्याबरोबर वाद असेल, तर तो वाद

पिवतर् जनांपुढे जाण्याऐवजी ती व्यक्ती तो वाद न्यायालयात अनीितमान
लोकांसमोर नेण्याचे धाडस का करतो? 2 पिवतर्जन जगाचा न्याय करतील
हे तुम्हास मािहत नाही काय? आिण जर तुमच्याकडून जगाचा न्याय
होणार आहे, तर कु्षल्लक बाबीचंा िनणर्य करण्यास तुम्ही योग्य नाही काय?
3 आपण देवदतूांचा न्याय करणार आहोत, हे तुम्हास मािहत नाही काय?
तर या जीवनासंबंधीचा न्याय िकती िवशेषेकरून आम्ही करू शकणार नाही?
4 म्हणनू जर दररोजच्या जीवनासंबंधीची पर्करणे तुम्हास िनकालात काढायची
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असतील, तर ज्यांची मंडळीत काही गणती नाही, अशा मनुष्यांना न्याय
ठरिवण्यास का बसवता? 5 तुम्हास लाज वाटावी म्हणनू मी असे म्हणतो,
ज्याला भावाभावांचा न्यायिनवाडा करता येईल, असा एकही शहाणा मनुष्य
तुमच्यात नाही काय? 6पण या ऐवजी,भाऊ भावावर िफयार्द करतो आिण तीिह
अिवश्वासणार्या पुढे करतो हे कसे? 7 तुम्ही एकमेकांवर खटले भरता ह्यात
सवर् पर्कारे तुमचीच हानी आहे, त्यापेक्षा तुम्ही अन्याय का सहन करीत नाही?
त्यापेक्षा तुम्ही आपली फसवणकू का होऊ देत नाही? 8 उलट तुम्ही दुसर्यावर
आिण स्वतःच्या भावावर अन्याय करता आिण फसवता. 9 अनीितमानास
देवाचे राज्य वतन िमळणार नाही, हे तुम्ही जाणत नाही काय? फसू नका;
कोणीही व्यिभचारी, मतूी र्पुजक िकंवा व्यिभचारी, िवपरीत संभोग करू देणारे
िकंवा िवपरीत संभोग करणारे, 10 चोर, लोभी, दारूबाज, िनंदा करणारे िकंवा
लुबाडणारे ह्यांना देवाच्या राज्याचे वतन िमळणार नाही. 11 आिण तुम्ही
िकत्येकजण तसे होता; पण तुम्ही धुतले गेला आहा, तुम्ही पिवतर् केले गेला
आहात आिण पर्भू येशू िखर्स्ताच्या नावाने व आपल्या देवाच्या आत्म्याकडून
तुम्ही नीितमान ठरवले गेला आहात.

12 “सवर् गोष्टी मला कायदेशीर आहेत,” पण सवर् गोष्टी माझ्या िहताच्या
नसतात, “सवर् गोष्टी मला कायदेशीर आहेत,” पण मी त्यातील कोणत्याच
गोष्टीचं्या अधीन होणार नाही. 13अन्न पोटासाठी आहे आिण पोट अन्नासाठी
आहे पण देव त्या दोघांचाही नाश करील. पण व्यिभचारासाठी शरीर नाही, तर
शरीर पर्भसूाठी आहे आिण शरीरासाठी पर्भू आहे. 14 आिण देवाने पर्भलूा
उठवले आिण तो त्याच्या सामथ्यार्ने आपल्यालासुद्धा उठवील. 15 तुमची शरीरे
िखर्स्ताचे अवयव आहेत, हे तुम्हास मािहत नाही काय? मग मी िखर्स्ताचे
अवयव घेऊन ते वेश्येचे अवयव करू काय? तसे न होवो. 16 तुम्ही हे जाणत
नाही का की,जो वेश्येशी जोडला जातो तो ितच्याशी शरीराने एक होतो? कारण
तो म्हणतो की, ती दोघे एकदेह होतील. 17 पण जो पर्भशूी जोडला जातो तो
त्याच्याशी आत्म्याने एकरूप होतो. 18 व्यिभचारापासनू दरू पळा. जे दुसरे
कोणतेही पाप मनुष्य करतो ते त्याच्या शरीराबाहेर होते पण व्यिभचार करणारा
आपल्या स्वतःच्या शरीरािवरुद्ध पाप करतो. 19 िकंवा तुम्ही हे जाणत नाही
का की, तुमचे शरीर हे देवाकडून िमळालेल्या व तुमच्यात असलेल्या पिवतर्
आत्म्याचे िनवासस्थान आहे? आिण तुम्ही आपले स्वतःचे नाही? 20 कारण
तुम्हास मोल देऊन िवकत घेतले आहे; म्हणनू तुम्ही आपल्या शरीराने देवाचे
गौरव करा.

7
,

1आता तुम्ही मला िलिहलेल्या गोष्टीिंवषयी मी िलिहत आहे; स्तर्ीला स्पशर्
न करणे हे पुरुषासाठी बरे आहे. 2 तरीही व्यिभचार होत आहेत म्हणनू पर्त्येक
पुरुषाला आपली स्वतःची पत्नी असावी आिण पर्त्येक स्तर्ीला आपला
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स्वतःचा पती असावा. 3पतीने पत्नीला ितचा हक्क द्यावा; आिण त्याचपर्माणे
पत्नीनेही पतीला द्यावा. 4 पत्नीला ितच्या स्वतःच्या शरीरावर अिधकार
नसतो, पण पतीला असतो; आिण त्याचपर्माणे पतीलाही त्याच्या स्वतःच्या
शरीरावर अिधकार नसतो, पण पत्नीला असतो. 5 िवषयसुखासाठी एकमेकाला
वंिचत करू नका, तुम्हास पर्ाथर्नेला वेळ देता यावा म्हणनू एकमेकांच्या
संमतीने ठरािवक वेळेकरीता दरू राहा आिण मग पुन्हा एक व्हा यासाठी की,
सैतानाने तुमच्या असंयमामुळे तुम्हास मोहात पाडू नये. 6 पण मी हे संमती
म्हणनू सांगतो, आज्ञा म्हणनू नाही. 7 माझी इच्छा अशी आहे की, सवर् लोक
माझ्यासारखे असावेत पण पर्त्येक व्यक्तीला त्याचे स्वतःचे असे देवापासनू
दान आहे. एकाला एका पर्कारे राहण्याचे आिण दुसर्याला दुसर्या पर्कारे
राहण्याचे.

8 म्हणनू मी सवर् अिववािहतांना आिण िवधवांना असे म्हणतो की, तुम्ही
माझ्यापर्माणे रािहलात तर ते तुमच्यासाठी बरे आहे. 9 तथािप जर त्यास
संयम करता येत नसेल तर त्यांनी लग्न करावे; कारण वासनेनी जळण्यापेक्षा
लग्न करणे बरे. 10 आिण िववािहतांना मी आज्ञा देत आहे, मी नाही पण पर्भू
देत आहे की पत्नीने पतीला सोडू नये. 11 पण, जर ितने सोडले तर लग्न
न करता तसेच रहावे िकंवा आपल्या पतीबरोबर समेट करावा आिण पतीने
पत्नीला सोडू नये. 12पण इतरांना हे पर्भू सांगत नाही, पण मी सांगतो की, जर
एखाद्या बंधचूी पत्नी िवश्वास ठेवणारी नसेल आिण त्याच्याबरोबर राहण्यास
ितची संमती असेल तर त्याने ितला सोडू नये. 13 आिण एखाद्या स्तर्ीचा पती
िवश्वास ठेवणारा झाला नसेल आिण ितच्याबरोबर राहण्यास त्याची संमती
असेल तर ितने त्यास सोडू नये. 14 कारण, िवश्वास न ठेवणारा पती पत्नीमुळे
पिवतर् होतो आिण िवश्वास न ठेवणारी पत्नी पतीमुळे पिवतर् होते. नाही
तर तुमची मुले अशुद्ध असती पण ती आता पिवतर् आहेत. 15 पण स्वतः
िवश्वास ठेवत नसल्यामुळे कोणी सोडून जात असेल तर जाऊ द्या; कारण
कोणी बंधू िकंवा बहीण अशा बाबतीत बंधनात नाही. पण देवाने आपल्याला
शांतीत राहण्याकिरता बोलावले आहे. 16कारण पत्नी,तू हे कशावरून जाणतेस
की, तू आपल्या पतीला तारशील की नाही? िकंवा त,ू पती, हे कशावरून
जाणतोस की, तू आपल्या पत्नीला तारशील की नाही? 17 तर जसे पर्भनेू
पर्त्येकाला वाटून िदले आहे, जसे देवाने पर्त्येकाला बोलावले आहे, तसे त्याने
चालावे आिण ह्यापर्माणे, मी सवर् मंडळ्यांना आज्ञा देत आहे. 18 संुता झालेली
असता कोणाला िवश्वासासाठी पाचारण झाले काय? तर त्याने संुतेचे िचन्ह
काढून टाकू नये. बेसंुता असलेल्या कोणाला िवश्वासासाठी पाचारण आहे?
त्याने संुता करून घेऊ नये. 19 कारण संुता झालेला असणे काही नाही िकंवा
बेसंुता असणे काही नाही; पण देवाच्या आज्ञांचे पालन करणे हे सवर्काही आहे.
20 ज्याला जशा िस्थतीत पाचारण झाले असेल त्याने त्याच िस्थतीत रहावे.
21 तू दास असता बोलावला गेलास काय? त्याची पवार् करू नकोस; पण तुला
स्वतंतर् होता आले तर त्याचा उपयोग कर. 22 कारण दास असता जो पर्भतू
बोलावला गेला तो पर्भचूा स्वतंतर् मनुष्य आहे; त्याचपर्माणे जो स्वतंतर्
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असता बोलावला गेला तो िखर्स्ताचा दास आहे. 23 देवाने तुम्हास मोल
देऊन िवकत घेतले आहे, म्हणनू तुम्ही मनुष्यांचे दास होऊ नका. 24 बंधूंनो
जो ज्या िस्थतीत बोलावला गेला आहे त्याने त्या िस्थतीत देवाबरोबर रहावे.
25 आता कुमािरकांिवषयी मला पर्भकूडून काही आज्ञा नाही; पण, िवश्वासू
राहता येण्यास ज्याच्यावर पर्भनेू दया केली आहे असा मी एक असल्यामुळे
मी माझे मत देतो. 26 म्हणनू मला वाटते की, आताच्या पिरस्थीतीत हे चांगले
आहे; म्हणजे जो ज्या िस्थतीत असेल तसेच त्याने रहावे हे त्याच्यासाठी चांगले
आहे. 27 तू पत्नीला िववाहाच्या वचनाने बांधलेला आहेस काय? तर तू स्वतः
मुक्त होण्याचा पर्यत्न करू नकोस. तू पत्नीपासनू सोडिवला गेलास का? तर
तू पत्नी िमळवण्यास पाहू नकोस. 28 पण तू जर लग्न केलेस तर तू पाप केले
नाहीस; आिण कुमािरकेने लग्न केले तर ितने पाप केले नाही; पण अशांना
संसारात हालअपेष्टा भोगाव्या लागतील आिण अशा हालअपेष्टा तुम्हास
भोगाव्या लागू नयेत अशी माझी इच्छा आहे. 29 पण बंधूंनो मी हे सांगतो
की, हा काळ थोडका आहे. आता, ज्यांना िस्तर्या आहेत त्यांना िस्तर्या
नसल्यासारखे त्यांनी जगावे; 30 जे रडतात त्यांनी रडत नसल्यासारखे, जे आनंद
करतात त्यांनी आनंद करीत नसल्यासारखे आिण जे िवकत घेतात त्यांनी ते
आपले स्वतःचे नसल्यासारखे रहावे. 31 जे या जगाचा उपयोग करतात त्यांनी
दुरुपयोग न करणारे व्हावे; कारण या जगाचे स्वरूप लयास जात आहे. 32 पण
तुम्ही िनिश्चत असावे अशी माझी इच्छा आहे. जो अिववािहत आहे तो
पर्भचू्या गोष्टीचंी, म्हणजे आपण पर्भलूा कसे संतुष्ट करावे याची काळजी
करतो; 33पण जो िववािहत आहे तो जगातल्या गोष्टीचंी, म्हणजे पत्नीला कसे
संतुष्ट करावे याची काळजी करतो. 34 जी अिववािहत िकंवा कुमारी आहे ती
आपण शरीराने व आत्म्यानेही पिवतर् व्हावे,अशी पर्भचू्या गोष्टीिंवषयी िचंता
करते; पण जी िववािहत आहे ती जगातल्या गोष्टीचंी, म्हणजे आपल्या पतीला
कसे संतुष्ट करावे याची काळजी करते. 35 हे मी तुमच्याच िहतासाठी सांगतो,
तुमच्यावर बंधन टाकावे म्हणनू नाही; पण तुम्ही िवचिलत न होता पर्भचूी
सेवा करावी म्हणनू सांगतो. 36 जर एखाद्याला असे वाटते की, तो त्याच्या
कुमािरकेच्या अपमानास कारण होत आहोत, ती उपवर झाली आहे आिण तसे
अगत्यच आहे, तर जशी इच्छा असेल तसे त्याने करावे, तो पाप करीत नाही,
त्याने लग्न करून घ्यावे. 37पण ज्याने लग्न न करण्याचा िनणर्य घेतला, ज्याला
कशाची िनकड नाही व ज्याची इच्छेवर स ा आहे आिण असे ज्याने मनात
ठरवले आहे तो चांगले करतो. 38 म्हणनू जो लग्न करून देतो तो चांगले करतो;
पण लग्न करून देत नाही तो अिधक चांगले करतो. 39 िववािहत स्तर्ीचा पती
िजवंत आहे तोपयर्ंत ती िनयमाने बांधलेली आहे, पण जर ितचा पती मरण पावला
तर, केवळ पर्भमूध्ये िवश्वासी असल्यास, ितची इच्छा असेल त्याच्याशी
िववािहत होण्यास ती स्वतंतर् आहे. 40 पण ती जर अिववािहत राहील तर,
माझ्या मते, ती अिधक आशीवार्िदत होईल आिण मी मानतो की, माझ्यातही
देवाचा आत्मा आहे.

8
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1 आता तुम्ही मला िलिहलेल्या गोष्टीिंवषयी मी िलिहत आहे; मतूी र्नंा
वािहलेल्या गोष्टीिंवषयी आपल्या सवार्नंा ज्ञान आहे, हे आपण जाणतो. ज्ञान
फुगवते, पण पर्ीती उभारणी करते. 2आपण एखादी गोष्ट जाणतो असे कोणाला
वाटत असेल, तर ती जशी समजली पािहजे तशी अजनू तो जाणत नाही. 3 पण
कोणी देवावर पर्ीती करीत असेल तर त्या मनुष्यास देव ओळखतो. 4 म्हणनू
आता, मतूी र्नंा वािहलेल्या पदाथार्ंच्या सेवनािवषयी आपण जाणतो की, जगात
मतूी र्ही काहीच नाही आिण एकािशवाय दुसरा देव नाही, 5कारण स्वगार्त आिण
पृथ्वीवर देव म्हणलेले पुष्कळ असले, कारण तसे पुष्कळ दैवत आिण पुष्कळ
पर्भू असतील,
6 परंतु आमच्यासाठी फक्त एकच देव जो िपता तो आहे.
ज्याच्यासाठी आपण जगतो आिण
ज्याच्यापासनू सवर्काही िनमार्ण झाले
आिण फक्त एकच पर्भू येशू िखर्स्त आहे.
ज्याच्या द्वारे सवर् गोष्टी अिस्तत्वात येतात व ज्याच्या द्वारे आपण जगतो.

7 पण हे ज्ञान पर्त्येक मनुष्यास असणार नाही कारण मतूी र्िंवषयी जे िववेक
बाळगतात असे िकत्येकजण, या घटकेपयर्ंत, ते मतूी र्ला वािहलेले नैवेद्य खात
आहेत; आिण त्यांचा िववेक दुबर्ळ असल्यामुळे अशुद्ध होतो. 8 पण अन्नामुळे
देवापुढे आपली योग्यता ठरत नाही, आपण न खाण्याने कमी ठरत नाही िकंवा
खाण्याने अिधक ठरत नाही. 9 पण तुमचे हे स्वातं य दुबर्ळ असलेल्यास,
कोणत्याही पर्कारे, अडखळण होऊ नये म्हणनू काळजी घ्या. 10 कारण ज्ञान
असलेल्या तुला जर मतूी र्च्या असलेल्या िठकाणी भोजनास बसलेले कोणी
बिघतले, तर तो दुबर्ळ असल्यास त्याचा िववेक मतूी र्नंा वािहलेले पदाथर्
खाण्यास तयार होईल ना? 11 आिण ज्याच्यासाठी िखर्स्त मरण पावला अशा
दुबर्ळ असलेल्या तुझ्या बंधचूा तुझ्या या ज्ञानामुळे नाश होतो. 12 पण तुम्ही
जेव्हा अशापर्कारे बंधचू्या िवरूद्ध पाप करून त्यांचा दुबर्ळ असलेला िववेक
तुम्ही दुखावता, तेव्हा तुम्ही िखर्स्तािवरुद्ध पाप करता. 13 म्हणनू, जर माझ्या
बंधलूा अन्नाने अडखळण होत असेल तर माझ्या बंधूंना अडथळा होण्यास मी
कारणीभतू होऊ नये म्हणनू मी कधीही मांस खाणार नाही.

9

1 मी स्वतंतर् नाही काय? मी परे्िषत नाही काय? मी आपल्या पर्भू
येशलूा पािहले नाही काय? पर्भचू्या ठायी तुम्ही माझे काम आहात ना?
2 जरी मी इतरांकरता परे्िषत नसलो, तरी िनःसंशय मी तुमच्याकरता आहे
कारण तुम्ही पर्भमूध्ये माझ्या परे्िषतपणाचा िशक्का आहात. 3माझी चौकशी
करणार् यांना हे माझे पर्त्यु र आहे: 4 आम्हास खाण्यािपण्याचा अिधकार
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नाही काय? 5 इतर परे्िषत, पर्भचेू भाऊ िकंवा केफा, हे करतात त्यापर्माणे
आम्हास कोणी िवश्वासी बहीण पत्नी करून घेऊन, बरोबर नेण्याचा अिधकार
नाही काय? 6 िकंवा केवळ मला आिण बणर्बाला काम न करण्याचा अिधकार
नाही काय? 7 स्वतःच्या खचार्ने सैिनक म्हणनू सेवा करणारा असा कोण आहे?
कोण दर्ाक्षमळा लावतो आिण त्याचे फळ खात नाही? िकंवा कोण कळप
राखतो आिण कळपाच्या दुधातनू पीत नाही? 8 मी या गोष्टी लोकरीतीस
अनुसरून सांगतो काय? िनयमशास्तर् हेच सांगत नाही काय? 9 कारण,
मोशेच्या िनयमशास्तर्ात िलिहले आहे की, ‘मळणी करीत असलेल्या बैलाला
मुसके घालू नको.’ देव केवळ बैलांची काळजी करतो काय? 10 िकंवा सवर्स्वी
आपल्याकरता तो हे म्हणतो? हे िनःसंशय आपल्याकरता िलिहले आहे म्हणजे
जो नांगरतो त्याने आशेने नांगरावे आिण जो मळणी करतो त्याने आपण
वाटेकरी होऊ या आशेने करावी. 11 आम्ही तुमच्यात जर आित्मक गोष्टी
पेरल्या आहेत, तर आम्ही तुमच्या दैिहक गोष्टीचंी कापणी केल्यास त्यामध्ये
मोठे काय आहे? 12जर दुसरे तुमच्यावरील या अिधकाराचे वाटेकरी होतात, तर
आम्ही िवशेषेकरून का होऊ नये? आिण तरी आम्ही या अिधकाराचा उपयोग
केला नाही, पण िखर्स्ताच्या शुभवतर्मानाला आम्ही अडखळण करू नये म्हणनू,
आम्ही सवर् गोष्टी सहन करतो. 13 जे िनवास्थानाचा भवनातील पिवतर् वस्तूंची
सेवा करतात ते भवनातील अन्न खातात आिण जे वेदीपुढे उभे राहतात ते
वेदीचे भागीदार होतात, हे तुम्ही जाणत नाही काय? 14 पर्भनेू त्याचपर्माणे
आज्ञा िदली आहे की, जे शुभवतर्मानाची घोषणा करतात त्यांचा शुभवतर्मानावर
िनवार्ह व्हावा, 15पण ह्यातील कोणत्याच गोष्टीचा मी कधी उपयोग केला नाही
िकंवा माझ्यासाठी तसे करावे म्हणनू मी या गोष्टी िलिहल्या नाहीत कारण
हे माझे अिभमान िमरवणे कोणी िनरथर्क करण्यापेक्षा मला मरणे बरे वाटेल.
16 कारण जरी मी शुभवतर्मान सांगतो, तरी अिभमान िमरवण्यास मला कारण
नाही कारण मला हे करणे भाग आहे; मी शुभवतर्मान सांगणार नाही, तर मला
हाय. 17 कारण, मी हे स्वेच्छेने केले, तर मला वेतन िमळेल, पण माझ्या
इच्छेिवरुद्ध असेल, तर माझ्यावर हा कारभार सोपिवला गेला आहे. 18 तर मग
माझे वेतन काय? एवढेच की,मी शुभवतर्मान सांगताना, ते फुकट सांगावे आिण
शुभवतर्मानािवषयीच्या माझ्या अिधकाराचा मी दुरुपयोग करू नये.

19 कारण मी सवार्पंासनू स्वतंतर् असलो तरी अिधक लोक िमळवावेत
म्हणनू मी सवार्चा दास झालो. 20 मी यहदू्यांना िमळिवण्यास, यहदू्यांना
यहुद्यांसारखा झालो; मी िनयमशास्तर्ाधीन नसलो तरी मी िनयमशास्तर्ाधीन
असलेले िमळिवण्यास, िनयमशास्तर्ाधीन असल्यासारखा झालो. 21 (मी
देवाच्या िनयमाबाहेर नाही, पण िखर्स्ताच्या िनयमाखाली असल्यामुळे)
मी िनयमशास्तर्ाधीन नसलेले िमळिवण्यास, िनयमशास्तर्ाधीन नसलेल्यांना
िनयमशास्तर्ाधीन नसल्यासारखा झालो. 22 आिण मी दुबर्ळ असलेले
िमळिवण्यास, दुबर्ळांना दुबर्ळासारखा झालो. मी सवार्नंा सवर् झालो आहे,
म्हणजे सवर्काही करून मी िकत्येकांचे तारण करावे. 23 आिण मी हे सवर्काही
शुभवतर्मानाकरीता करतो, म्हणजे मीही ितच्यात सहभागी व्हावे.
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24शयर्तीत धावणारे सगळेच धावतात पण एकालाच बक्षीस िमळते, हे तुम्ही
जाणत नाही काय? म्हणनू असे धावा की, ते तुम्ही िमळवाल. 25 स्पधसाठी
मेहनत करणारा पर्त्येक मनुष्य पर्त्येक गोष्टीत संयमन करतो. ते नाशवंत
मुकुट िमळिवण्यासाठी करतात, पण आपण अिवनाशी मुकुट िमळवण्यासाठी
करतो. 26 म्हणनू तसा मी धावतो, िनरथर्क नाही, मी तसे मुिष्टपर्हार करतो,
हवेवर पर्हार करणार् यासारखे नाही. 27 पण मी माझे शरीर दाबाखाली दास्यात
ठेवतो;नाही तर, दुसर्  यांना घोषणा केल्यावर मी स्वतः,काही कारणाने,कसोटीस
न उतरलेला होईन.

10
1 बंधनूो, तुम्हास हे माहीत असावे असे मला वाटते की, आपले सवर् पवूर्ज

मेघाखाली होते. ते सवर् तांबड ा समुदर्ातनू सुखरुप पार गेले. 2 मोशेचे
अनुयायी म्हणनू त्या सवार्चा मेघात व समुदर्ात बािप्तस्मा झाला. 3 त्यांनी
एकच आित्मक अन्न खाल्ले. 4 व ते एकच आित्मक पेय प्याले कारण ते
त्यांच्यामागनू चालणार्या खडकातनू पीत होते आिण तो खडक िखर्स्त होता.
5 परंतु देव त्यांच्यातील पुष्कळ लोकांिवषयी आनंदी नव्हता आिण त्यांची
परे्ते अरण्यात पसरली होती. 6 आिण या गोष्टी आमच्यासाठी उदाहरण
म्हणनू घडल्या, कारण ज्यापर्माणे त्यांनी वाईट गोष्टीचंी अपेक्षा केली,
त्यापर्माणे आपण वाईटाची इच्छा धरणारे लोक होऊ नये. 7 त्यांच्यापैकी
काहीजण मतूी र्पुजक होते तसे होऊ नका. पिवतर् शास्तर्ात िलिहल्यापर्माणे,
“लोक खाण्यािपण्यास खाली बसले आिण ते मतूी र्समोर शरीरासंबंधाच्या हेतनेू
नाच करण्यासाठी उठले.” 8 ज्यापर्माणे त्यांच्यातील काहीजणांनी केले तसे
व्यिभचार आपण करू नये. त्याचा पिरणाम असा झाला की, एका िदवसात
तेवीस हजार लोक मरण पावले. 9 आिण त्यांच्यातील काहीजणांनी पािहली
तशी आपण िखर्स्ताची परीक्षा पाहू नये. याचा पिरणाम असा झाला की,
ते सापांकडून मारले गेले. 10 कुरकुर करू नका, ज्यापर्माणे त्यांच्यातील
काहीजणांनी केली,याचा पिरणाम असा झाला की, ते मृत्युदतूाकडून मारले गेले.
11 या गोष्टी त्यांच्याबाबतीत उदाहरणाथर् होत्या म्हणनू घडल्या व त्या गोष्टी
िलिहल्या गेल्या यासाठी की आम्ही ज्यांच्यावर युगाचा शेवट आला आहे अशा
आपणासाठी त्या इशारा अशा व्हाव्यात 12 म्हणनू मी खंबीरपणे उभा आहे असा
जो िवचार करतो त्याने आपण पडू नये म्हणनू जपावे. 13 जे मनुष्यास सामान्य
नाही अशा कोणत्याही परीके्षने तुम्हास घेरले नाही. परंतु देव िवश्वसनीय आहे.
तुम्हास सहन करता येते त्यापलीकडे तो तुमची परीक्षा घेणार नाही. परंतु त्या
परीके्षबरोबर, त्यातनू बाहेर पडण्याचा मागर्ही तयार करील. म्हणजे तुम्हास
सहन करणे शक्य होईल.

14 तेव्हा, माझ्या िपर्यांनो, मतूी र्पजूा टाळा. 15मी तुमच्याशी बुद्धीमान लोक
समजनू बोलत आहे. मी काय बोलत आहे याचा तुम्हीच न्याय करा. 16 जो
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“आशीवार्दाचा प्याला” आम्ही आशीवार्िदत करण्यास सांगतो, तो िखर्स्ताच्या
रक्ताच्या सहभागीतेचा प्याला आहे की नाही? जी भाकर आपण मोडतो
ती िखर्स्ताच्या शरीराच्या सहभािगतेची भाकर आहे की नाही? 17 आपण
पुष्कळजण असनू एक भाकर, एक शरीर असे आहोत, कारण आपण सवर् त्या
एका भाकरीचे भागीदार आहोत. 18 देहासंबंधाने इसर्ाएल राष्ट्राकडे पाहा.
जे अपर्ण केलेले खातात ते वेदीचे भागीदार आहेत नाही का? 19 तर मी काय
म्हणतो? माझ्या म्हणण्याचा अथर् असा आहे का की मतूी र्ला वािहलेले अन्न
काहीतरी आहे िकंवा ती मतूी र् काहीतरी आहे? 20 नाही, परंतु उलट माझ्या
म्हणण्याचा अथर् असा आहे की, जे अपर्ण देवरिहत परराष्ट्रीय लोक करतात ते
अपर्ण भतूांना करतात, देवाला करीत नाहीत आिण तुम्ही भतूाचे भागीदार व्हावे
असे मला वाटत नाही. 21 तुम्ही देवाचा आिण भतूांचाही असे दोन्ही प्याले
िपऊ शकत नाही. तुम्ही पर्भचू्या मेजाचे आिण भुताच्या मेजाचे भागीदार
होऊ शकत नाही. 22 आपण पर्भलूा ईषस पेटिवण्याचा पर्यत्न करीत आहोत
का? कारण तो िजतका सामथ्यर्शाली आहे िततके आम्ही नाही. तुमचे स्वातं य
देवाच्या गौरवासाठी उपयोगात आणा.

23 “काहीही करण्यास आम्ही मुक्त आहोत.” पण सवर्च िहतकारक नाही.
“आम्ही काहीही करण्यास मुक्त आहोत.” परंतु सवर् गोष्टी लोकांस सामथ्यर्युक्त
होण्यास मदत करीत नाहीत. 24 कोणीही स्वतःचेच िहत पाहू नये तर
दुसर्यांचेही पाहावे. 25 मांसाच्या बाजारात जे मांस िवकले जाते ते कोणतेही
मांस खा. िववेकभावाला त्या मांसािवषयीचे कोणतेही पर्श्न न िवचारता खा.
26 कारण ज्यापर्माणे पिवतर् शास्तर् म्हणते, “पृथ्वी व ितच्यावरील सवर्काही
पर्भचेू आहे.” 27 िवश्वास न ठेवणार्यांपैकी जर कोणी तुम्हास जेवावयास
बोलावले आिण तुम्हास जावेसे वाटले तर िववेकभावाने कोणतेही पर्श्न न
िवचारता तुमच्यापुढे वाढलेले सवर् खा. 28 परंतु जर कोणी तुम्हास सांिगतले
की, “हे मांस यज्ञात देवाला अिपर्लेले होते,” तर िववेकभावासाठी िकंवा ज्या
मनुष्याने सांिगतले त्याच्यासाठी खाऊ नका. 29 आिण जेव्हा मी “िववेक”
म्हणतो तो स्वतःचा असे मी म्हणत नाही तर इतरांचा आिण हेच फक्त एक
कारण आहे कारण माझ्या स्वातं याचा इतरांच्या सदस्दिववेकबुद्धीने न्याय का
व्हावा? 30 जर मी आभारपवूर्क अन्न खातो तर माझी िनंदा होऊ नये कारण
या गोष्टीबंद्दल देवाला मी धन्यवाद देतो. 31 म्हणनू खाताना, िपताना िकंवा
काहीही करताना सवर्काही देवाच्या गौरवासाठी करा. 32 यहदूी लोक, गर्ीक
लोक िकंवा देवाच्या मंडळीला अडखळण होऊ नका. 33 जसा मी पर्त्येक
बाबतीत सवार्नंा संतुष्ट करण्याचा पर्यत्न करतो आिण माझ्यासाठी काय
िहतकारक आहे हे न पाहता इतर पर्त्येकासाठी काय िहतकारक आहे ते पाहतो
यासाठी की त्यांचे तारण व्हावे.

11
1 मी जसे िखर्स्ताचे अनुकरण करतो तसे माझे अनुकरण करणारे व्हा. 2 मी

तुमची पर्शंसा करतो कारण तुम्ही माझी नेहमी आठवण करता आिण मी
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तुम्हास नेमनू िदलेले िवधी,काटेकोरपणे पाळता. 3परंतु तुम्हास हे माहीत व्हावे
असे मला वाटते की, िखर्स्त हा पर्त्येक पुरुषाचे मस्तक आहे आिण पर्त्येक
पुरूष हा स्तर्ीचे मस्तक आहे आिण देव िखर्स्ताचे मस्तक आहे 4 पर्त्येक
पुरुष जो पर्ाथर्ना करताना िकंवा संदेश देताना आपले मस्तक आच्छािदतो
तो आपल्या मस्तकाचा अपमान करतो. 5 परंतु पर्त्येक स्तर्ी जी आपले
मस्तक न झाकता पर्ाथर्ना करते आिण लोकांमध्ये देवाचा संदेश सांगते ती
मस्तकाचा अपमान करते कारण ती स्तर्ी मंुडलेल्या स्तर्ी सारखीच आहे. 6 जर
स्तर्ी आपले मस्तक आच्छािदत नाही तर ितने आपले केस कापनू घ्यावेत
परंतु केस कापणे िकंवा मंुडण करणे स्तर्ीस लज्जास्पद आहे. तर ितने आपले
मस्तक झाकावे. 7 ज्याअथी र् मनुष्य देवाची पर्ितमा आिण वैभव पर्ितिबंिबत
करतो त्याअथी र् त्याने मस्तक झाकणे योग्य नाही. परंतु स्तर्ी पुरुषाचे वैभव
आहे. 8 पुरूष स्तर्ीपासनू नाही परंतु स्तर्ी पुरुषापासनू आली आहे. 9 आिण
पुरूष स्तर्ीकिरता िनमार्ण केला गेला नाही, तर स्तर्ी पुरुषासाठी िनमार्ण
केली गेली. 10 ह्याकारणामुळे देवदतूांकिरता स्तर्ीने आपल्यावर असलेल्या
अिधकाराचे िचन्ह मस्तकावर धारण करावे हे योग्य आहे. 11 तरीही पर्भमूध्ये
स्तर्ी पुरुषापासनू स्वतंतर् नाही व पुरूष स्तर्ीपासनू स्वतंतर् नाही. 12 कारण
स्तर्ी जशी पुरुषापासनू आहे,तसा पुरुषही स्तर्ीपासनू जन्माला येतो. परंतु सवर्
गोष्टी देवापासनू आहेत. 13 हे तुम्हीच ठरवा की, मस्तक न आच्छािदता देवाची
पर्ाथर्ना करणे स्तर्ीसाठी योग्य आहे का? 14 पुरुषांनी लांब केस वाढिवणे हे
त्याच्यासाठी लज्जास्पद आहे. असे िनसगर्सुद्धा तुम्हास िशकवीत नाही काय?
15 परंतु स्तर्ीने लांब केस राखणे हे ितला गौरव आहे कारण ितला ितचे केस
आच्छादनासाठी िदले आहेत. 16 जर कोणाला वाद घालायचा असेल तर मला
दाखवनू द्या की, आमची अशी रीत नाही व देवाच्या मंडळ्यांचीही नाही.

17 पण आताही पुढची आज्ञा देत असताना मी तुमची पर्शंसा मंडळी म्हणनू
करीत नाही कारण तुमच्या एकतर् येण्याने तुमचे चांगले न होता तुमचे वाईट
होते. 18 पर्थम, मी ऐकतो की, जेव्हा मंडळीमध्ये तुम्ही एकतर् जमता, तेथे
तुमच्यामध्ये फुटी असतात आिण काही पर्माणात त्यावर िवश्वास ठेवतो.
19यासाठी की, जे तुमच्यामध्ये स्वीकृत आहेत ते पर्कट व्हावे म्हणनू तुम्हामध्ये
पक्षभेद असलेच पािहजे. 20 म्हणनू जेव्हा तुम्ही एकतर् येता तेव्हा तुम्ही खर्या
अथार्ने पर्भभूोजन घेत नाही. 21 कारण तुम्ही भोजन करता तेव्हा तुम्हातील
पर्त्येकजण अगोदरच आपले स्वतःचे भोजन करतो. एक भुकेला राहतो तर
दुसरा अतीतृप्त झालेला असतो. 22 खाण्यािपण्यासाठी तुम्हास घरे नाहीत
का? का तुम्ही देवाच्या मंडळीला तुच्छ मानता आिण जे गरीब आहेत त्यांना
िखजवता? मी तुम्हास काय म्हण?ू मी तुमची पर्शंसा करू काय? याबाबतीत
मी तुमची पर्शंसा करत नाही.

. 26:26-29; 14:22-25; 22:14-23
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23 कारण पर्भपूासनू जे मला िमळाले तेच मी तुम्हास िदले. पर्भू येशचूा,
ज्या रातर्ी िवश्वासघात करण्यात आला. त्याने भाकर घेतली, 24आिण उपकार
मानल्यावर ती मोडली आिण म्हणाला, “हे माझे शरीर आहे, जे मी तुमच्यासाठी
देत आहे. माझी आठवण करण्यासाठी हे करा.” 25 त्याचपर्माणे त्यांनी भोजन
केल्यावर त्याने प्याला घेतला आिण म्हणाला, “हा प्याला माझ्या रक्ताने
झालेला नवीन करार आहे. िजतक्यांदा तुम्ही हा िपता िततक्यांदा माझी
आठवण करण्यासाठी हे करा.” 26 कारण िजतक्यांदा तुम्हीही भाकर खाता व हा
प्याला िपता, िततक्यांदा तुम्ही पर्भचू्या मरणाची तो येईपयर्ंत घोषणा करीता.
27 म्हणनू जो कोणी अयोग्य रीतीने पर्भचूी भाकर खाईल िकंवा प्याला िपईल
तो पर्भचू्या शरीरािवषयी आिण रक्तािवषयी दोषी ठरेल. 28 म्हणनू मनुष्याने
स्वतःची परीक्षा करावी आिण नंतर त्या भाकरीतनू खावे व त्या प्याल्यातनू
प्यावे. 29 कारण जर तो पर्भचू्या शरीराचा अथर् न जाणता ती भाकर खातो
व िपतो तर तो खाण्याने आिण िपण्याने स्वतःवर दंड ओढवनू घेतो. 30 याच
कारणामुळे तुम्हातील अनेक जण आजारी आहेत आिण काहीजण मरण पावले
आहेत. 31परंतु जर आम्ही आमची परीक्षा करू तर आमच्यावर न्यायाचा पर्संग
येणार नाही. 32परंतु पर्भकूडून आमचा न्याय केला जातो तेव्हा आम्हास िशस्त
लावण्यात येते,यासाठी की,जगातील इतर लोकांबरोबर आम्हासही िशक्षा होऊ
नये. 33 म्हणनू माझ्या बंधनूो व बिहणीनंो जेव्हा तुम्ही भोजनास एकतर् येता,
तेव्हा एकमेकांसाठी थांबा. 34 जर कोणी खरोखरच भुकेला असेल तर त्याने घरी
खावे यासाठी की तुम्ही दंड िमळण्यासाठी एकतर् जमू नये. मी येईन तेव्हा इतर
गोष्टी सुरळीत करून देईन.

12
1 बंधनूो आित्मक दानांिवषयी, तुम्ही अज्ञानी असावे अशी माझी इच्छा

नाही. 2 जेव्हा तुम्ही परराष्ट्रीय होता, तेव्हा जसे चालवले जात होता तसे तुम्ही
या मुक्या मतूी र्कंडे नेले जात होता. हे तुम्हास ठाऊक आहे. 3 म्हणनू मी तुम्हास
सांगत आहे की, देवाच्या आत्म्याने बोलणारा कोणीही मनुष्य असे म्हणत नाही
की, “येशू शािपत असो.” आिण पिवतर् आत्म्यािशवाय कोणीही “येशू पर्भू
आहे,” असे म्हणू शकत नाही. 4 आता कृपादानांचे िनरिनराळे पर्कार आहेत,
पण आत्मा एकच आहे. 5 तसेच सेवा करण्याचे िनरिनराळे पर्कार आहेत, पण
पर्भू एकच आहे. 6आिण कायार्चें िनरिनराळे पर्कार आहेत पण सवार्त सवर् काय
करणारा तो देव एकच आहे. 7 पण आत्म्याचे पर्कटीकरण हे सवार्सं उपयोगी
होण्यास एकेकाला िदले आहे. 8 कारण एकाला आत्म्याच्याद्वारे ज्ञानाचे वचन
िमळते, आणखी एकाला त्याच आत्म्याच्या इच्छेपर्माणे िवदे्यचे वचन िदले
जाते. 9 दुसर्  याला त्याच आत्म्याच्या योगे िवश्वास, आणखी एकाला त्याच
आत्म्याच्या योगे िनरोगी करण्याची कृपादाने, 10 आणखी एकाला चमत्कार
करण्याची शक्ती व दुसर्याला भिवष्य सांगण्याची शक्ती, तर दुसर्याला
आत्म्या आत्म्यातील फरक ओळखण्याची, आणखी एकाला िविवध पर्कारच्या
भाषा बोलण्याची, आणखी एकाला भाषांतर करून अथर् सांगण्याची शक्ती िदली
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आहे. 11 पण या सवार्त तोच एक आत्मा कायर् करतो. तो आपल्या इच्छेपर्माणे
पर्त्येक जणाला कृपादान वाटून देतो.

12 कारण शरीर ज्यापर्माणे एक असनू त्याचे अवयव पुष्कळ असतात आिण
एका शरीराचे अवयव पुष्कळ असनू एक शरीर असते त्यापर्माणेच िखर्स्त आहे.
13 कारण आपण यहदूी िकंवा गर्ीक होतो, दास िकंवा स्वतंतर् होतो तरी एका
आत्म्याने आपण सवार्चा एका शरीरात बािप्तस्मा झाला आहे आिण सवार्नंा
एकाच पिवतर् आत्म्याने भरण्यात आले. 14 कारण शरीर हे एक अवयव नसनू
पुष्कळ अवयव िमळून एक आहे. 15 जर पाय म्हणेल, ‘मी हात नाही म्हणनू
शरीराचा नाही’, तर त्यावरून तो शरीराचा नाही असे नाही. 16 आिण कान
म्हणेल, ‘मी डोळा नाही म्हणनू शरीराचा नाही’, तर त्यावरून तो शरीराचा नाही
असे नाही. 17 सवर् शरीर डोळा असते तर ऐकणे कुठे असते? आिण सवर् ऐकणे
असते तर वास घेणे कुठे असते? 18 पण, शरीरातील पर्त्येक अवयव देवाने
त्याच्या इच्छेपर्माणे लावनू ठेवला आहे. 19 ते सगळे िमळून एक अवयव
असते, तर शरीर कुठे असते? 20 पण, आता पुष्कळ अवयव आहेत तरी एक
शरीर असे आहेत, 21 आिण डोळा हाताला म्हणू शकणार नाही की, ‘मला तुझी
गरज नाही’, तसेच डोके पायांना म्हणू शकणार नाही की, ‘मला तुमची गरज
नाही.’ 22 तर उलट, शरीराचे जे अवयव अिधक अशक्त िदसतात ते आवश्यक
आहेत. 23 आिण शरीराचे जे भाग आपण कमी मानाचे मानतो त्यांना पुष्कळ
अिधक मानाचे आवरण घालतो आिण आपल्या कुरूप भागांना पुष्कळ अिधक
रूप लाभते. 24 कारण आपल्या शोभनू िदसणार् या अवयवांना गरज नाही पण
ज्या भागांना गरज आहे त्यांना पुष्कळ अिधक मान देऊन देवाने शरीर जुळवले
आहे. 25 म्हणजे शरीरात कोणेतेही मतभेद नसावे तर अवयवांनी एकमेकांची
सारखीच काळजी घ्यावी. 26आिण एक अवयव दुखत असला तर त्याच्याबरोबर
सवर् अवयव दुख सोसतात आिण एका अवयवाचे गौरव झाले तर त्याच्याबरोबर
सवर् अवयव आनंद करतात. 27 आता, तुम्ही िखर्स्ताचे शरीर असनू आिण
वैयिक्तकरीत्या अवयव आहात. 28 आिण देवाने मंडळीत असे काही नेमले
आहेत पर्थम परे्िषत, दुसरे संदेष्टे, ितसरे िशक्षक; त्यानंतर चमत्कार, त्यानंतर
रोग काढण्याची कृपादाने, सहाय्यक सेवा, व्यवस्था आिण िविवध पर्कारच्या
भाषा बोलणारे असे नेमले आहेत. 29 सगळेच परे्िषत आहेत काय? सगळेच
संदेष्टे आहेत काय? सगळेच िशक्षक आहेत काय? सगळेच चमत्कार करणारे
आहेत काय? 30 सगळ्यांनाच रोग काढण्याची कृपादाने िमळालीत काय?
सगळेच अन्य भाषा बोलतात काय? सगळेच अथर् सांगतात काय? 31 पण
तुम्ही अिधक मोठी कृपादाने िमळवण्याची इच्छा बाळगा आिण िशवाय, मी
तुम्हास एक अिधक चांगला मागर् दाखवतो.

13
1 मी मनुष्यांच्या आिण देवदतूांच्या भाषेत बोललो पण माझ्याठायी पर्ीती

नसली, तर मी वाजणारी थाळी िकंवा झणझणणारी झांज असा आहे. 2 आिण
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माझ्यात संदेश देण्याची शक्ती असली, मला सवर् रहस्ये कळली व सवर्
ज्ञान अवगत झाले आिण मला डोंगर हलवता येतील इतका माझ्यात पणूर्
िवश्वास असला पण माझ्याठायी पर्ीती नसली, तर मी काही नाही. 3 आिण
जरी मी माझे सवर् धन गरजवंताच्या अन्नदानासाठी िदले आिण माझे शरीर
होमापर्णासाठी िदले पण जर माझ्याठायी पर्ीती नसली तर मला काही लाभ
नाही. 4 पर्ीती सहनशील आहे, उपकारशील आहे, पर्ीती हेवा करीत नाही;
पर्ीती बढाई मारीत नाही, फुगत नाही. 5 पर्ीती गैरिशस्तपणे वागत नाही,
स्विहत पाहत नाही, िचडत नाही, अपकार स्मरत नाही. 6 पर्ीती अनीतीत
आनंद मानीत नाही. परंतु सत्यािवषयी ती आनंद मानते. 7 पर्ीती सवर् गोष्टी
सहन करते, सवर् गोष्टीवंर िवश्वास ठेवते, सवर् गोष्टीचंी आशा करते, सवर्
गोष्टी सहन करते. 8 पर्ीती कधीच संपत नाही; भिवष्यवाण्या असतील त्या
िनरुपयोगी होतील, भाषा असतील त्या नाहीशा होतील, ज्ञान असेल ते नाहीसे
होईल; 9 कारण आमचे ज्ञान अपणूर् आहे, आम्ही अपणूर् भिवष्य सांगतो. 10 पण
जेव्हा पणूर्त्व येते तेव्हा जे अपणूर् आहे ते नाहीसे केले जाईल. 11 जेव्हा मी
मलू होतो, तेव्हा मलूासारखा बोलत असे, मी मलूासारखा िवचार करीत असे.
मुलासारखा समजत असे. परंतु जेव्हा मी मोठा झालो, तेव्हा मी लहानपणाच्या
गोष्टी सोडून िदल्या आहेत. 12 आता आपण आरशात अस्पष्ट पर्ितिबंब
पाहतो, परंतु जेव्हा पणूर्त्व येते तेव्हा आपण समोरासमोर पाह.ू आता मला
अंशतःकळते, पण नंतर मला जसे पणूर्पणे ओळखण्यात आले आहे, तसे मी
पणूर्पणे ओळखीन, 13 सारांश, िवश्वास, आशा आिण पर्ीती ही ितन्ही कायम
राहतात. पण यामध्ये पर्ीती शरे्ष्ठ आहे.

14
‘ ’

1 पर्ीती हे तुमचे ध्येय असू द्या आिण आित्मक दानांची िवशेषतः
तुम्हास संदेश देता यावा याची मनापासनू इच्छा बाळगा. 2 ज्याला इतर
भाषांमध्ये बोलण्याचे दान आहे तो खरे पाहता मनुष्यांबरोबर बोलत नाही तर
देवाबरोबर बोलतो कारण तो काय बोलतो हे कोणालाही कळत नाही. पिवतर्
आत्म्याच्याद्वारे तो गुढ गोष्टी बोलतो. 3 परंतु जो संदेश देतो तो लोकांशी
बोध, उन्नती व सांत्वन यािवषयी बोलतो, 4 ज्याला दुसर्या भाषेत बोलण्याचे
दान आहे, तो स्वतःचीच आध्याित्मकदृष्ट ा उन्नती करून घेतो, पण ज्याला
संदेश देण्याचे दान आहे तो संपणूर् मंडळीची उन्नती करतो. 5 तुम्ही सवार्नंी
अन्य भाषेत बोलावे, पण िवशेषतः तुम्ही संदेश द्यावेत अशी माझी इच्छा आहे
कारण जो कोणी अन्य भाषांत बोलतो, त्याच्यापेक्षा जो संदेश देतो तो मोठा
आहे. यासाठी की, मंडळीची उन्नती व्हावी. 6आता, बंधनूो, जर मी तुमच्याकडे
अन्य भाषा बोलण्यासाठी आलो तर तुमचा कसा फायदा होईल? तुमचा फायदा
होण्यासाठी मी तुमच्याकडे पर्कटीकरण, दैवी ज्ञान, देवाकडून संदेश िकंवा
िशकवणकू आणायला नको का? 7 हे िनजी र्व वस्तू उदा. बासरी, वीणा यासारखे
आवाज काढण्यासारखे आहे जर ते वाद्य ते िनमार्ण करीत असलेल्या वेगवेगळ्या
आवाजातील फरक स्पष्ट करीत नाही, तर एखाद्याला बासरीवर िकंवा वीणेवर
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कोणते संगीत वाजवले जात आहे ते कसे कळेल? 8 आिण जर कणार् अस्पष्ट
आवाज काढील तर लढाईसाठी कोण तयार होईल? 9 त्याचपर्माणे सहज
समजेल अशा भाषेतनू बोलल्यािशवाय तुम्ही काय बोलला हे कोणाला कसे
समजेल? कारण तुम्ही हवेत बोलल्यासारखे होईल. 10 िनःसंशय,जगात पुष्कळ
पर्कारच्या भाषा आहेत व कोणतीही अथर्िवरहीत नाही. 11 म्हणनू जर मला
भाषेचा अथर् समजला नाही तर जो बोलत आहे त्याच्यासाठी मी िवदेशी ठरेन
व जो बोलणारा आहे तो माझ्यासाठी िवदेशी होईल. 12 नक्की तेच तुम्हासही
लागू पडते जर तुम्ही आध्याित्मक दाने िमळवता म्हणनू उत्सुक आहात तर
मंडळीच्या उन्नतीसाठी, मंडळीला आध्याित्मक मजबतूी येण्यासाठी जोरदार
पर्यत्न करा. 13 म्हणनू, जो अन्य भाषेत बोलतो त्याने तो जे बोलला आहे
त्याचा अथर् सांगता यावा म्हणनू पर्ाथर्ना करावी. 14 कारण जर मी अन्य
भाषेतनू पर्ाथर्ना केली तर माझा आत्माही पर्ाथर्ना करतो पण माझी बुद्धी
िनष्फळ राहते. 15मग काय केले पािहजे? मी माझ्या आत्म्याने पर्ाथर्ना करीन
पण त्याचपर्माणे मी माझ्या बुद्धीनेही पर्ाथर्ना करीन. 16 कारण जर तू तुझ्या
आत्म्याने देवाचे धन्यवाद करशील तर जो ऐकणारा सामान्य व्यक्ती तेथे बसला
असेल तर तो तुझ्या उपकारस्तुतीच्या पर्ाथर्नेत “आमेन” कसे म्हणेल? कारण तू
काय म्हणतोस ते त्यास कळत नाही. 17 कारण तू उपकारस्ती चांगली करतोस,
खरे हे चांगले आहे तरी त्याने दुसर्  याची उन्नती होत नाही. 18 मी देवाचे उपकार
मानतो, कारण मी तुम्हा सवार्पेंक्षा अिधक भाषा बोलतो. 19 पण मी मंडळीत
अन्य भाषेत दहा हजार शब्द बोलण्यापेक्षा, दुसर्  यांनाही िशकवावे म्हणनू, मी
माझ्या बुद्धीने पाच शब्द बोलावे हे मला बरे वाटते.

20 बंधनूो, तुम्ही िवचार करण्यात मुलासारखे असू नका. त्याऐवजी दुष्टतेच्या
बाबतीत लहान बाळासारखे िनरागस परंतु आपल्या िवचारात पर्ौढ व्हा.
21 िनयमशास्तर् म्हणते,
“इतर भाषा बोलणार्याचा उपयोग करून व अन्य भाषेने
मी या लोकांशी बोलेन
तरीसुद्धा ते माझे ऐकणार नाहीत.” हे असे पर्भू म्हणतो.

22 म्हणनू इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान हे िवश्वास ठेवणार्यांसाठी नसनू
अिवश्वासणार्यांसाठी िचन्हादाखल आहे. 23 म्हणनू जर संपणूर् मंडळी एकतर्
येते व पर्त्येकजण दुसर्या भाषेत बोलत असेल आिण जर एखादा बाहेरचा
िकंवा अिवश्वासणारा आत आला, तर तुम्ही वेडे आहात असे ते तुम्हास
म्हणणार नाही का? 24 परंतु जर पर्त्येकजण संदेश देऊ लागला आिण जर
अिवश्वासणारा िकंवा बाहेरचा आत आला, तर सवर्जण जे बोलत असतील
त्यामुळे त्या ऐकणार्याला त्याच्या पापाची जाणीव होते, ते सवर् त्याचा
न्याय करतात; 25 त्याच्या अंतःकरणातील गुिपते माहीत होतात आिण मग
तो पालथा पडतो आिण देवाची उपासना करतो व म्हणतो “खरोखर देव
तुमच्यामध्ये आहे” तुमच्या भेटीनंी मंडळीला मदत व्हावी.

26 बंधूंनो मग काय? तुम्ही एकतर् जमता तेव्हा तुमच्यापैकी पर्त्येकजण
कोणी स्तोतर् गाण्यास, कोणी िशक्षण देण्यास, कोणी पर्कटीकरण सांगण्यास,
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कोणी अन्य भाषेतनू बोलण्यास, तर कोणी अथर् सांगण्यास तयार असतो.
सवर्काही मंडळीच्या उन्नतीसाठी असावे. 27 जर कोणी अन्य भाषेत बोलणार
असेल तर दोघांनी िकंवा जास्तीत जास्त ितघांनी बोलावे, एकावेळी एकानेच
बोलावे आिण एका व्यक्तीने त्या बोलण्याचा अथर् सांगावा. 28जर मंडळीत अथर्
सांगणारा कोणी नसेल तर अन्य भाषा बोलणार्याने सभेत गप्प बसावे, स्वतःशी
व देवाशी बोलावे. 29 दोघा िकंवा ितघांनी संदेश द्यावा व इतरांनीही ते काय
बोलतात याची परीक्षा करावी. 30 बसलेल्यांपैकी एखाद्या व्यक्तीला जर काही
पर्कट झाले तर पिहल्या संदेश देणार्याने गप्प बसावे. 31 जर तुम्हा सवार्नंा
संदेश देता येत असेल, तर एकावेळी एकानेच बोलावे, यासाठी की सवर्जण
िशकतील, सवार्नंा बोधपर मागर्दशर्न िमळेल. 32 जे आत्मे संदेष्ट ांना परे्रणा
देतात, ते त्या संदेष्ट ांच्या स्वाधीन असतात. 33 कारण देव हा बेिशस्तपणा
आणणारा नसनू, शांती आणणारा देव आहे. जशा सवर् मंडळ्या देवाच्या पिवतर्
लोकांच्या बनलेल्या असतात.

34 िस्तर्यांनी मंडळीत शांत रहावे, कारण त्यांना मंडळीत बोलण्याची
परवानगी देण्यात आलेली नाही, कारण िनयमशास्तर्सुद्धा असेच म्हणते.
35 त्यांना जर काही िशकायचे असेल तर त्यांनी स्वतःच्या पतीला घरी िवचारावे
कारण स्तर्ीने मंडळीत बोलणे हे ितला लज्जास्पद आहे. 36 देवाचे वचन
तुम्हांपासनू िनघाले आहे काय? िकंवा ते फक्त तुमच्यापयर्ंतच आले आहे काय?

37एखादा जर स्वतःला संदेष्टा समजत असेल िकंवा जर तो आित्मक मनुष्य
असेल तर त्याने हे ओळखले पािहजे की, जे मी तुम्हास िलिहत आहे ती
परमेश्वराकडून देण्यात आलेली आज्ञा आहे. 38 परंतु जर कोणी हे मानत नसेल,
तर न मानो.

39 म्हणनू माझ्या बंधनूो संदेश देण्यासाठी उत्सुक असा, अन्य भाषेत
बोलणार्याला मना करू नका. 40तर सवर् गोष्टी योग्य रीतीने आिण व्यविस्थत
असाव्यात.

15

1 आता बंधूंनो मी तुम्हास आठवण करून देतो, की जे शुभवतर्मान मी
तुम्हास गाजवले व जे तुम्ही स्वीकारलेत व ज्याच्यात तुम्ही िस्थरही आहात.
2 ज्याच्या द्वारे तुम्हास तारण िमळाले आहे तेच शुभवतर्मान मी तुम्हास
कळवतो. ज्या वचनाने तुम्हासही शुभवतर्मान सांिगतले त्या वचनानुसार ते
तुम्ही दृढ धरले असल्यास त्याच्या योगे तुमचे तारणही होत आहे; नसल्यास
तुमचा िवश्वास व्यथर् आहे. 3 कारण जे मला पिहल्यांदा सांगण्यात आले ते
मी तुम्हास सांगनू टाकले, त्यापैकी महत्त्वाचे हे आहे की, शास्तर्लेखापर्माणे
िखर्स्त तुमच्याआमच्या पापांसाठी मरण पावला. 4 त्यास पुरण्यात आले व
शास्तर्लेखापर्माणे ितसर्या िदवशी त्यास पुन्हा उठिवण्यात आले. 5 व तो
केफाला िदसला, नंतर बारा परे्िषतांना, 6 नंतर तो एकाच वेळी पाचशेहनू अिधक
बांधवांना िदसला. त्यांच्यापैकी बहुसंख्य अजनूही िजवंत आहेत, तर काही मरण
पावले आहेत. 7 नंतर तो याकोबाला िदसला, मग पुन्हा तो सवर् परे्िषतांना
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िदसला. 8 आिण शेवटी मी जो अवेळी जन्मल्यापर्माणे, त्या मलासुद्धा तो
िदसला.

9 कारण परे्िषतांमध्ये मी किनष्ठ आहे, मी परे्िषत म्हणावयाच्या योग्यतेचा
नाही, कारण देवाच्या मंडळीचा मी छळ केला. 10 पण देवाच्या कृपेने मी जो
आहे तो मी आहे आिण त्याची माझ्यावरची कृपा व्यथर् गेली नाही, उलट त्या
सवार्पेंक्षा अिधक कष्ट मी केले आहेत, करणारा मी नाही, तर देवाची कृपा जी
माझ्याबरोबर होती, ती करीत होती. 11 म्हणनू मी असो िकंवा ते असोत आम्ही
अशी घोषणा करतो आिण तुम्ही असाच िवश्वास धरला.

12 पण जर आम्ही िखर्स्त मरण पावलेल्यातनू उठिवला गेला आहे असे
शुभवतर्मान गाजवतो, तर मृतांचे पुनरुत्थान नाही असे तुमच्यातील काहीजण
म्हणतात हे कसे? 13जर मृतांचे पुनरुत्थान नाही तर िखर्स्त मरणातनू उठिवला
गेला नाही, 14 आिण जर िखर्स्त मरणातनू उठिवला गेला नाही तर आमचा
संदेश व्यथर् आहे आिण तुमचा िवश्वासही व्यथर् आहे. 15 आिण आम्ही देवाचे
खोटे साक्षी ठरलो कारण देवाने िखर्स्ताला उठवले अशी आम्ही त्याच्यािवषयी
साक्ष िदली. जर हे असे असेल की, मरण पावलेले उठवले जात नाहीत तर त्याने
त्यास उठवले नाही. 16 आिण जर मृतांना उठवले जात नाही, तर िखर्स्ताला
मरणातनू उठिवण्यात आले नाही. 17 आिण, जर िखर्स्त उठिवला गेला नाही,
तर तुमचा िवश्वास व्यथर् आहे आिण तुम्ही अजनू तुमच्या पापात आहात.
18 होय आिण जे िखर्स्तात मरण पावलेले आहेत, त्यांचाही नाश झाला आहे.
19 जर िखर्स्तावर असलेली आमची आशाही, फक्त या जीवनासाठीच असली,
तर सवर् मनुष्यांपेक्षा आम्ही दयनीय असे आहोत.

20 परंतु आता पर्त्यक्षात िखर्स्त मरणातनू उठिवला गेला आहे. जे
मरण पावलेले आहेत त्यांच्यातील तो पर्थमफळ आहे. 21 कारण ज्याअथी र्
मनुष्याद्वारे मरण आले त्यापर्माणे मृतांचे पुनरुत्थानसुद्धा मनुष्याद्वारेच आले.
22कारण जसे आदामाद्वारे सवर् मरण पावतात तसेच सवर्जण िखर्स्ताद्वारे िजवंत
केले जातील. 23 पण पर्त्येकजण त्याच्या क्रमानुसार, िखर्स्त जो पर्थमफळ
आहे आिण मग िखर्स्त येण्याच्या वेळी त्याचे असलेले लोक िजवंत केले
जातील. 24 मग शेवट होईल, पर्त्येक अिधपती, पर्त्येक स ा व पर्त्येक
सामथ्यर् जेव्हा िखर्स्त नाहीसे करील, तेव्हा िखर्स्त देविपत्याला राज्य देईल.
25कारण तो सवर् शतर्ू त्याच्या पायांखाली ठेवीपयर्ंत त्यास राज्य केले पािहजे.
26 जो शेवटचा शतर्ू मृत्यू तो नष्ट केला जाईल. 27 पिवतर् शास्तर् सांगते,
“कारण देवाने, त्याच्या पायाखाली सवर् गोष्टी अंिकत केल्या आहेत.” पण जेव्हा
तो म्हणतो की, “सवर् गोष्टी त्याच्या अंिकत केल्या आहेत,” तेव्हा ज्याने सवर्
गोष्टी त्याच्या अंिकत केल्या, तो स्वतः बाहेर आहे हे उघड आहे. 28 आिण,
जेव्हा सवर् गोष्टी त्यास वश होतील तेव्हा पुतर् स्वतः त्या सवर् गोष्टी आपल्या
वश करणार् याला वश होईल. म्हणजे देविपता हाच सवार्त सवर् असावा.

29 नाही तर, जे लोक मरण पावल्यांसाठी बािप्तस्मा घेतात ते काय
साधतील? जर मरण पावलेले उठिवलेच जात नाहीत तर ते लोक
त्यांच्यािवषयी बािप्तस्मा का घेतात? 30 आिण आम्ही सुद्धा पर्त्येक वेळी
संकटात का पडतो? 31 बंधूंनो िखर्स्त येशू आपला पर्भू ह्याच्याठायी, मला
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तुमच्यािवषयी असलेल्या अिभमानाची शपथ घेऊन मी हे म्हणतो की, मी
रोज रोज मरतो. 32 मनुष्य स्वभावापर्माणे इिफसात मी रानटी पर्ाण्याबरोबर
लढलो, तर मी काय िमळिवले? जर मरण पावलेले उठवले जात नाहीत तर
चला “आपण खाऊ िपऊ, कारण उद्या मरावयाचे आहे!” 33 फसू नका, “वाईट
सोबतीने चांगल्या सवयी िबघडतात.” 34नीितमत्त्वासंबंधाने शुद्धीवर या आिण
पाप करीत जाऊ नका कारण तुम्हापैकी काहीजण देवािवषयी अज्ञानी आहेत. हे
मी तुम्हास लाजिवण्यासाठी बोलतो.

35 परंतु कोणीतरी म्हणेल? “मरण पावलेले कसे उठवले जातात? कोणत्या
पर्कारच्या शरीराने ते येतात?” 36 तू इतका अज्ञानी आहेस काय? तू जे
पेरतोस ते पर्थम मरण पावल्यािशवाय िजवंत होत नाही. 37 आिण तू जे
पेरतोस ते त्याचे भावी शरीर पेरीत नाहीस, तर उघडा दाणा पेरतोस; तो गव्हाचा
िकंवा दुसर्  या कशाचा असेल. 38 आिण मग देवाने िनवडल्यापर्माणे तो त्यास
आकार देतो. तो पर्त्येक दाण्याला त्याचे स्वतःचे “शरीर” देतो. 39 िजवंत
पर्ाणीमातर्ांचे सवार्चें देह सारखेच नसतात. त्याऐवजी मनुष्याचे शरीर एक
पर्कारचे असते. पर्ाण्यांचे शरीर दुसर्या पर्कारचे असते, पक्षयांचे वेगळ्या
पर्कारचे असते; आिण माशांचे आणखी वेगळ्या पर्कारचे असते. 40 तसेच
स्वगी र्य शरीरे आहेत आिण पृथ्वीवरील शरीरे आहेत, पण स्वगी र्य शरीराचे
वैभव एक पर्कारचे असते, तर पृथ्वीवरील शरीराचे दुसरे असते. 41 सयूार्चे
तेज वेगळ्या पर्कारचे तर चंदर्ाचे तेज वेगळ्या पर्काचे असते. तार्याचे तेज
वेगळ्या पर्कारचे असते आिण तेजाबाबत एक तारा दुसर्या तार्यांहनू िनराळा
असतो. 42 म्हणनू मृतांच्या पुनरुत्थानाबाबत असे असेल, शरीर जे जिमनीत
पुरले गेले आहे ते नाश पावणारे आहे, जे शरीर उठिवण्यात येते ते अिवनाशी
आहे. 43 जे अपमानात पुरले जाते ते गौरवात उठवले जाते जे अशक्तपणात
पुरले जाते ते सामथ्यार्त उठते. 44 जे जिमनीत पुरले जाते ते नैसिगर्क शरीर
आहे जे उठवले जाते ते आित्मक शरीर आहे. जर नैसिगर्क शरीरे आहेत
तर आध्याित्मक शरीरेसुद्धा असतात. 45 आिण तेच पिवतर् शास्तर् सांगते,
“पािहला मनुष्य, आदाम हा िजवंत पर्ाणी झाला,” पण िखर्स्त जो शेवटचा
आदाम झाला तो जीवन देणारा आत्मा झाला. 46 परंतु जे आित्मक ते पर्थम
नाही, जे नैसिगर्क ते पर्थम, मग जे आध्याित्मक आहे ते. 47 पािहला मनुष्य
भमूीतनू म्हणजे तो मातीपासनू बनिवला गेला, तर दुसरा मनुष्य स्वगार्तनू
आला. 48 ज्यापर्माणे तो मनुष्य मातीपासनू बनिवला गेला, त्यापर्माणे
लोकसुद्धा मातीपासनूच बनिवले गेले आिण त्या स्वगी र्य मनुष्यापर्माणे स्वगी र्य
लोकही तसेच आहेत. 49 आिण जो मातीचा होता त्याचे पर्ितरूप आपण धारण
केले, त्याचपर्माणे जो स्वगी र्य आहे त्याचे पर्ितरूप आपण धारण करू.

50आता बंधूंनो मी हे सांगतो की, मांस व रक्त ह्यांना देवाच्या राज्याचे वतन
िमळू शकत नाही आिण िवनाशीपणाला अिवनाशीपणाचे वतन िमळत नाही.
51पाहा! मी तुम्हास एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे. आपण सवर् मरणार नाही.
आपण सवर् बदलनू जाऊ. 52क्षणात,डोळ्यांचे पाते लवते न लवते तोच, शेवटचा
कणार् वाजेल तेव्हा, कारण कणार् वाजेल आिण मरण पावलेले अिवनाशीपणात
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उठवले जातील आिण आपण बदलनू जाऊ. 53 कारण हे जे िवनाशी आहे
त्याने अिवनाशीपण पिरधान करावे आिण हे जे मरणाधीन आहे त्याने अमरपण
पिरधान करावे हे आवश्यक आहे. 54 हे जे िवनाशी त्याने अिवनाशीपण धारण
करावे व हे जे मरणाधीन आहे त्याने अमरत्व धारण करावे, असे जेव्हा होईल
तेव्हा,
पिवतर् शास्तर्ात िलिहल्यापर्माणे;
“िवजयात मरण िगळले गेले आहे.”
55 “अरे मरणा तुझा िवजय कोठे आहे?
मरणा, तुझी नांगी कोठे आहे?”

56 मरणाची नांगी पाप आहे आिण पापाचे सामथ्यर् िनयमशास्तर्ापासनू येते.
57 पण देवाला धन्यवाद असो, जो पर्भू येशू िखर्स्ताद्वारे आम्हास िवजय
देतो! 58 म्हणनू माझ्या िपर्य बंधनूो व बिहणीनंो पर्भमूध्ये िस्थर आिण अचल
राहा. नेहमी स्वतःला पर्भचू्या कायार्साठी वाहनू घ्या कारण तुम्ही जाणता की
पर्भमूध्ये तुमचे काम व्यथर् नाही.

16

1 आता, पिवतर् जनाकरीता वगर्णी गोळा करण्यिवषयी, जसे मी
गलतीयातील मंडळ्यांना आज्ञा केली त्यापर्माणे तुम्हीही तसे करावे.
2 तुमच्यामधील पर्त्येकाने, त्यास यश िमळेल त्या मानाने, पर्त्येक
आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी दर्व्य जमवनू ठेवावे. 3 आिण मी आल्यावर
तुम्ही पतरे् देऊन, तुम्ही स्वीकृत केलेल्या लोकांस तुमची देणगी यरूशलेम
शहरास घेऊन जायला पाठवीन; 4 आिण जर माझेसुद्धा जाणे योग्य असेल तर
ते माझ्याबरोबर येतील.

5 मी मासेदोिनया पर्ांतातनू जाईन तेव्हा तुमच्याकडे येईन कारण
मासेदोिनयातनू जाण्याची माझी योजना आहे. 6 आिण शक्य झाल्यास
मी तुमच्याबरोबर राहीन आिण िहवाळाही घालवीन, म्हणजे मी जाणार
असेन ितकडे तुम्ही मला वाटेस लावावे. 7 कारण आता थोड ा वेळेसाठी
तुम्हास भेटण्याची माझी इच्छा नाही कारण जर पर्भचूी इच्छा असेल तर
तुमच्यासमवेत काही काळ घालवावा अशी आशा मी धरतो. 8 पन्नासाव्या
िदवसाच्या सणापयर्ंत मी इिफसात राहीन 9 कारण माझ्यासाठी मोठे आिण
पिरणामकारक द्वार उघडले आहे आिण असे अनेक आहेत जे मला िवरोध
करतात.

10 जर तीमथ्य आला तर तो तुमच्याजवळ िनभर्यपणे कसा राहील याकडे
लक्ष द्या कारण तोसुध्दा माझ्यासारखेच पर्भचेू कायर् करीत आहे. 11 यास्तव
कोणीही त्यास तुच्छ मानू नये. तर मग त्याने माझ्याकडे यावे म्हणनू त्यास
शांतीने पाठवा कारण इतर बंधूंबरोबर त्याच्या येण्याची मी वाट पाहत आहे.
12 पण बंधू अपुल्लोिवषयी असे आहे की, त्याने इतर बांधवांबरोबर तुमच्याकडे
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यावे, अशी मी त्यास फार िवनंती केली पण त्याची आता येण्याची मुळीच इच्छा
नव्हती पण त्यास सोयीची संधी िमळेल तेव्हा तो येईल.

13 सावध असा, तुमच्या िवश्वासात बळकट राहा. धैयर्शील व्हा. सशक्त
व्हा. 14 पर्त्येक गोष्ट जी तुम्ही कराल ती पर्ीतीत करा.

15 आता बंधूंनो स्तेफनाच्या घराण्यािवषयी तुम्हास चांगली मािहती आहे.
ते अखया पर्ांतातील पर्थमफळ आहे; आिण पिवतर्जनांच्या सेवेसाठी त्यांनी
स्वतःला वािहले आहे. मी तुम्हास िवनंती करतो की, 16 पर्त्येकजण जो या
कायार्त सामील होतो व पर्भसूाठी शर्म करतो अशा लोकांच्या तुम्हीसुद्धा
अधीन व्हा. 17 स्तेफन, फतूर्नात आिण अखाियक हे आल्याने मला आनंद झाला
कारण त्यांनी माझ्यासाठी जे केले ते तुम्ही करू शकला नसता. 18 कारण त्यांनी
माझा व तुमचा आत्मा पर्फुल्लीत केला आहे. अशा लोकांस मान्यता द्या.

19 आिशयातील मंडळ्या तुम्हास नमस्कार सांगतात. अिक्वला,
िपर्स्कील्ला व जी मंडळी त्यांच्या घरात जमते, ती पर्भमूध्ये तुम्हास नमस्कार
सांगतात, 20 सवर् बंधू तुम्हास नमस्कार सांगतात, पिवतर् चंुबनाने एकमेकांना
अिभवादन करा.

21 मी, पौल स्वतः माझ्या स्वतःच्या हाताने हा सलाम िलहीत आहे. 22 जर
कोणी पर्भवूर पर्ीती करीत नाही, तर तो शािपत होवो, “मारानाथा; हे पर्भू
ये” 23 पर्भू येशचूी कृपा तुम्हाबरोबर असो! 24 िखर्स्त येशमूध्ये माझी पर्ीती
तुम्हा सवार्बंरोबर असो. आमेन.



16:24 312 किरंथकरांस पिहले पतर् 16:24

पौलाचे किरंथकरांस दुसरे पतर्

पौलाने किरंथकरांस दुसरे पतर् त्याच्या जीवनात एका कमकुवत वेळी
िलिहले. त्याला कळले होते की किरंथमध्ये मंडळी संघषर् करत होती, आिण
त्याने िवश्वासणार्यांच्या स्थािनक मंडळीचे ऐक्य राखण्यासाठी कायर्वाही
करण्याचा पर्यत्न केला. जेव्हा पौलाने पतर् िलिहले तेव्हा किरंथमधील
िवश्वासू लोकांबद्दल परे्म असल्यामुळे त्याने दुःख आिण तर्ास देखील
अनुभवला होता. दुःखाने मनुष्याच्या भागात दुबर्लता िदसनू येते, परंतु
परमेश्वरपर्ाप्तीसाठी “माझी कृपा तुम्हाकिरता पुरेशी आहे, कारण माझी शक्ती
अशक्तपणामध्ये पिरपणूर् आहे” (2 किरंथ. 12:7-10). या पतर्ात, पौलाने
त्याच्या सेवाकायार्चा आिण परे्िषतीय अिधकाराचे जोरदारपणे समथर्न केले.
त्याने हे पतर् पुन्हा सुरु केले आिण हे सत्य पुन्हा िसद्ध केले की तो देवाच्या
इच्छेद्वारे िखर्स्ताचा परे्िषत आहे (2 किरंथ. 1:1). पौलाने िलिहलेले हे पतर्
परे्िषत व िखर्स्ती िवश्वासाबद्दल बरेच काही पर्कट करते.

साधारण इ.स. 55 - 56.
किरंथ येथील पौलाच्या दुसर्या भागाचे पतर् मासेदोिनयाहनू िलिहले आहे.

या पतर्ावर किरंथमधील देवाच्या मंडळीला व अखयातील रोम पर्ांताला
संबोिधत केले गेले, ज्याची किरंथ राजधानी होती (2 किरंथ 1:1).

पौलाने या पतर्ांत िलहनू ठेवलेल्या काही उदे्दशांना पौलाने सांत्वन व आनंद
व्यक्त करण्यास सांिगतले कारण किरंथ मंडळीनंी त्यांच्या वेदनादायक पतर्ांना
पर्ितसाद िदला होता (1:3-4; 7:8-9, 12:13), त्यांना समजले की त्यांनी
आिशया पर्ांतातील अडथळा पार केला होता (1:8-11), त्यांना आके्षपाहर्
क्षमा करण्यास सांगावे (2:5-11), अिवश्वासणार्यांना एकतर् न ठेवण्यासाठी
त्यांना सावध करणे (6:14; 7:1), िखर्स्ती सेवाकायार्चे खरे स्वरूप आिण उच्च
बोलावणे त्यांना स्पष्ट करण्यासाठी (2:14-7:4), देणगीच्या कृपेबद्दल किरंथ
लोकांना िशकिवण्यासाठी आिण यरूशलेममध्ये गरीब िखर्स्ती लोकांचे संकलन
पणूर् करण्याबाबत खातर्ी करणे (अध्याय 8, 9).

पौल आपल्या परे्िषतांचे संरक्षण करतो.
रूपरेषा
1. सेवाकायार्वरील पौलाचे स्पष्टीकरण — 1:1-7:16
2. यरूशलेममधील गरीबांसाठी संकलन — 8:1-9:15
3. पौल आपल्या अिधकाराचा बचाव करतो — 10:1-13:10
4. आशीवार्दासह िनष्कषर् — 13:11-14
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1 देवाच्या इच्छेने िखर्स्त येशचूा परे्िषत पौल आिण बंधू तीमथ्य
ह्यांजकडून; किरंथ शहरातील देवाच्या मंडळीस व सवर् अखया पर्ांतातील सवर्
पिवतर् जणांस सलाम, 2 देव आपला िपता आिण पर्भू येशू िखर्स्त ह्यांजकडून
तुम्हास कृपा व शांती असो. 3 आपला पर्भू येशू िखर्स्ताचा देव आिण िपता,
जो दयाळू िपता व सवर् सांत्वन करणारा देव तो धन्यवािदत असो. 4तो आमच्या
सवर् संकटात आमचे सांत्वन करतो; यासाठी की, ज्या सांत्वनाने आमचे स्वतःचे
देवाकडून सांत्वन होते. त्या सांत्वनाने आम्ही, जे कोणी कोणत्याही संकटात
आहेत त्यांचे सांत्वन करण्यास समथर् व्हावे. 5 कारण िखर्स्ताची दुःखे जशी
आमच्यावर पुष्कळ येतात तसे िखर्स्ताकडून आमचे सांत्वनही पुष्कळ होते.
6 आिण आम्हावर संकट येते ते तुमचे सांत्वन व तारण व्हावे म्हणनू येते आिण
आम्हास सांत्वन िमळते ते तुमचे सांत्वन व्हावे म्हणनू िमळते; म्हणजे असे की,
जी दुःखे आम्ही सोशीत आहोत, ती धीराने सहन करण्यास तुम्हास सामथ्यर्
िमळते. 7 आिण तुमच्यािवषयीची आमची आशा बळकट आहे कारण आम्ही
हे जाणतो की, तुम्ही दुःखांचे भागीदार आहात तसेच सांत्वनाचेही भागीदार
आहात.

8 बंधूंनो, आमच्यावर आिशयात जे संकट आले त्यािवषयी तुम्ही अजाण
असावे अशी आमची इच्छा नाही; ते असे की, आम्ही इतके, शक्तीपलीकडे,
अितशयच दडपले गेलो की, आम्ही आमच्या िजवंत राहण्यािवषयीची
आशासुद्धा सोडून िदली होती. 9 खरोखर आम्हास वाटत होते की, आम्ही
मरणारच, पण आम्ही स्वतःवर िवश्वास ठेवू नये, तर जो देव मरण पावलेल्यांना
उठवतो त्याच्यावर आम्ही िवश्वास ठेवावा, म्हणनू हे घडले. 10 त्याने
आम्हास मरणाच्या मोठ ा संकटातनू सोडवले, तो आता सोडवत आहे आिण
तो आम्हास ह्यापुढेही सोडवील, अशी त्याच्यािवषयी आमची आशा आहे.
11 तुम्ही देखील आमच्यासाठी पर्ाथर्ना करून आमचे सहाय्य करावे; मग
पुष्कळ लोक आमच्यासाठी उपकार मानतील की त्यांच्या पुष्कळ पर्ाथर्नांमुळे
देवाने आम्हास कृपा िदली आहे.

12 आम्हास अिभमान बाळगण्याचे कारण, म्हणजे आमच्या
सदस्दिववेकबुद्धीची साक्ष होय. आम्ही मनुष्याच्या ज्ञानाने नव्हे, तर देवाच्या
कृपेने, देवाच्या पिवतर्तेने व पर्ामािणकपणे जगात आिण िवशेषतः तुमच्याशी
वागलो. 13 कारण तुम्हास वाचता येतात िकंवा समजतात, त्यावाचनू दुसर्या
गोष्टी आम्ही तुम्हास िलहीत नाही आिण शेवटपयर्ंत तुम्ही नीट समजनू घ्याल
अशी मी आशा धरतो. 14 त्यापर्माणे तुम्ही काही अंशी आम्हास मान्यता
िदली की, जसे आपल्या पर्भू येशचू्या िदवशी तुम्ही आमच्या अिभमानाचा
िवषय आहा, तसेच आम्ही तुमच्या अिभमानाचा आहोत.

15 आिण मी या िवश्वासामुळे असे योजले होते की, पर्थम मी तुमच्याकडे
यावे, म्हणजे तुम्हास दोन भेटीचा फायदा व्हावा. 16मी मासेदोिनयाला जाताना
तुम्हास भेटण्याची योजना केली आिण मासेदोिनयाहनू परत येताना तुमच्याकडे
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येण्याचे ठरवले आिण त्यानंतर तुम्ही मला यहदूीयाकडे वाटेस लावावे. 17 असा
िवचार करीत असता, मी चंचलपणा केला काय? िकंवा मी जे योजतो ते देहाला
अनुसरून योजतो काय? म्हणजे मी माझे एकाच वेळेला ‘होय, होय’ आिण
‘नाही, नाही’ असे म्हणतो काय? 18पण जसा देव िवश्वसनीय आहे; तसे आमचे
तुमच्याबरोबरचे बोलणे ‘होय’ आिण ‘नाही’ असे नाही. 19कारण आम्ही, म्हणजे
मी, िसल्वान व तीमथ्य िमळून, तुमच्यात ज्याची घोषणा केली तो देवाचा पुतर्
येशू िखर्स्त होय िकंवा नाही असा नव्हता तर त्याच्यात होय अशीच होती.
20कारण देवाची सवर् वचने त्याच्यात ‘होय’ अशी आहेत, म्हणनू आपण देवाच्या
गौरवाला त्याच्याद्वारे ‘आमेन’ म्हणतो. 21 आता, जो आम्हास अिभषेक करून
तुमच्याबरोबर िखर्स्तात सुिस्थर करीत आहे तो देव आहे. 22 तसाच त्याने
आपल्यावर िशक्का मारला आहे आिण जो येणार आहे त्याबद्दलची खातर्ी
म्हणनू आमच्या अंतःकरणात आपला पिवतर् आत्मा हा िवसार िदला आहे.

23 मी देवाला साक्षी होण्यासाठी हाक मरुन आपल्या जीवाची शपथ घेऊन
सांगतो की तुमच्याशी कठोर व्यवहार करू नये म्हणनू मी किरंथला आलो
नाही. 24आम्ही तुमच्या िवश्वासावर अिधकार गाजिवतो असे नाही पण आम्ही
तुमच्या आनंदात तुमचे सहकारी आहोत कारण तुम्ही िवश्वासाने उभे आहात.

2
1 कारण मी स्वतःशी ठरवले होते की, मी पुन्हा दुःख देण्यास तुमच्याकडे

येऊ नये. 2 कारण जर मी तुम्हास दुःख देतो, तर ज्याला माझ्यामुळे दुःख होते
त्याच्यावाचनू मला आनंिदत करणारा कोण आहे? 3आिण मी हेच िलिहले होते,
म्हणजे मी आल्यावर ज्यांच्यािवषयी मी आनंद करावा त्यांच्याकडून मला दुःख
होऊ नये, मला तुम्हा सवार्ंिवषयी िवश्वास आहे की, माझा आनंद तो तुम्हा
सवार्चंादेखील आहे. 4 कारण, मी दुःखाने, मनाच्या तळमळीने व अशर्ू गाळीत
तुम्हास िलिहले ते तुम्ही दुःखी व्हावे म्हणनू नाही पण तुमच्यावर जी माझी
पर्ीती आहे ितची खोली तुम्हास समजावी.

5 जर कोणी दुःख िदले असेल, तर त्याने केवळ मलाच दुःख िदले, असे नाही,
तर काही पर्माणात तुम्हा सवार्नंा िदले आहे. त्यासंबंधी मी फार कठीण होऊ
इच्छीत नाही. 6 अशा मनुष्यास ही बहुमताने िदली ती िशक्षा पुरे. 7 म्हणनू,
उलट त्यास क्षमा करून तुम्ही त्याचे सांत्वन करावे; यासाठी की अित दुःखाने
तो दबनू जाऊ नये. 8 म्हणनू मी तुम्हास िवनंती करतो की, त्याच्यावर तुमची
पर्ीती आहे अशी त्याची खातरी करून द्या. 9 कारण मी तुम्हास या हेतनेू
िलिहले आहे की, तुम्ही परीके्षत िटकता की नाही व पर्त्येक बाबतीत तुम्ही
आज्ञाधारक राहता की नाही हे पाहावे. 10 ज्या कोणाला तुम्ही कशाची क्षमा
करता त्यास मीही क्षमा करतो, कारण मी क्षमा केली असेल तर ज्या कशाची
कोणाला मी क्षमा केली आहे, त्यास तुमच्याकरीता,मी िखर्स्ताच्या समक्ष केली
आहे. 11 यासाठी सैतानाने आपल्याला ठकवू नये; कारण आपण त्याच्या दुष्ट
योजना जाणत नाही असे नाही.
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12 आिण पुढे जेव्हा मी िखर्स्ताच्या सुवातसाठी तर्ोवस शहरास आल्यावर
आिण पर्भकूडून माझ्यासाठी एक द्वार उघडले गेले, 13 माझा बंधू तीत हा मला
सापडला नाही म्हणनू माझ्या जीवाला चैन पडेना. मग तेथल्या लोकांचा िनरोप
घेऊन मी मासेदोिनयास िनघनू गेलो.

14 पण देवाचे आभार मानतो जो िखर्स्तामध्ये नेहमी आम्हास िवजयाने
नेतो आिण त्याच्यािवषयीच्या ज्ञानाचा सुगंध पर्त्येक िठकाणी आमच्याद्वारे
सगळीकडे पसरिवतो. 15 कारण ज्यांचे तारण होत आहे अशा लोकात आिण
ज्यांचा नाश होत आहे अशा लोकात आम्ही देवाला िखर्स्ताचा सुवास आहोत.
16 ज्या लोकांचा नाश होत आहे, मृत्युचा मरणसचूक वास आिण जे तारले गेले
आहेत, जीवनाकडे नेणारा जीवनाचा वास आहोत आिण या गोष्टीसंाठी कोण
लायक आहे? 17 कारण दुसर्  या िकत्येकांसारखे देवाच्या वचनाची भेसळ करणारे
आम्ही नाही पण आम्ही शुद्ध भावाने, देवाचे म्हणनू देवाच्या दृष्टीपुढे िखर्स्तात
बोलतो.

3
1 आम्ही पुन्हा आमची स्वतःची पर्शंसा करू लागलो आहोत काय? िकंवा

आम्हास, दुसर्  यांपर्माणे, तुमच्याकिरता िकंवा तुमच्याकडून िशफारसपतर्ांची
गरज आहे काय? 2 तुम्ही स्वतःच आमची िशफारसपतरे् आहात; आमच्या
अंतःकरणावर िलिहलेले, पर्त्येकाने वाचलेले व पर्त्येकाला माहीत असलेले.
3 शाईने नव्हे, तर िजवंत देवाच्या आत्म्याने कोरलेले दगडी पाट ांवर नव्हे, तर
मानवी मांसमय हृदयाच्या पाट ांवर कोरलेले, आमच्या सेवेच्या योगे तयार
झालेले िखर्स्ताचे पतर् आहात, असे तुम्ही दाखवनू देता.

4 आिण िखर्स्तामुळे देवाच्या ठायी आमचा असा िवश्वास आहे. 5 आम्ही
स्वतः कोणतीही गोष्ट आपण होऊनच ठरिवण्यास समथर् आहोत असे नव्हे,
तर आमच्या अंगची पातर्ता देवाकडून आलेली आहे. 6 त्याने आम्हास नव्या
कराराचे सेवक होण्यास पातर् केले. तो लेखाद्वारे केलेला नाही, पण पिवतर्
आत्म्याद्वारे केलेला आहे कारण लेख मारून टाकतो पण पिवतर् आत्मा िजवंत
करतो.

7 पण दगडावर कोरलेल्या अक्षरात िलिहलेली मरणाची सेवा इतकी गौरवी
झाली की, इसर्ाएल लोक मोशेच्या तोंडावरील तेज, जे नाहीसे होत चालले
होते, त्या तेजामुळे त्याच्या तोंडाकडे दृष्टी लाववत नव्हती. 8 तर ितच्यापेक्षा
पिवतर् आत्म्याची सेवा अिधक गौरवयुक्त कशी होणार नाही? 9 कारण ज्या
सेवेचा पिरणाम दंडाज्ञा ती जर तेजोमय होती, तर िजचा पिरणाम नीितमत्त्व
ती ितच्यापेक्षा िकती िवशेषकरून अिधक तेजोमय असणार. 10 इतकेच नव्हे,
तर “जे तेजस्वी होते ते” या तुलनेने हीनदीन ठरले. 11 कारण जे नाहीसे होणार
होते ते जर तेजयुक्त आहे, तर जे शाश्वत ते िकतीतरी अिधक तेजस्वी असणार.
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12 तर मग आम्हास अशी आशा असल्यामुळे आम्ही फार िधटाईने बोलतो.
13 आम्ही मोशेपर्माणे करीत नाही; त्याने तोंडावर आच्छादन घातले ते
ह्यासाठी की, जे नाहीसे होत चालले होते ते इसर्ाएल लोकांस शेवटपयर्ंत
बघता येऊ नये. 14 पण त्यांची मने कठीण केली गेली कारण आजवर ते
आच्छादन, तसेच जुन्या कराराच्या वाचनात, न काढलेले रािहले आहे; ते
िखर्स्तात नाहीसे झाले आहे. 15 पण आजपयर्ंत ते आच्छादन, ते मोशेचे गरं्थ
वाचन करीत असता, त्यांच्या मनावर घातलेले असते. 16पण ते जेव्हा पर्भकूडे
वळेल तेव्हा ते आच्छादन काढले जाईल. 17 आिण पर्भू आत्मा आहे व जेथे
पर्भचूा आत्मा आहे तेथे मोकळेपणा आहे. 18पण आपल्या तोंडावर आच्छादन
नसनू आपण सवर्जण, जणू आरशात पािहल्यापर्माणे, पर्भचू्या तेजाकडे पाहत
असता, कलेकलेने त्याच्या पर्ितरूपात आपले रूपांतर होत आहे. हे पर्भचू्या
आत्म्याकडून होत आहे.

4
1 म्हणनू, आमच्यावर देवाची दया झाल्यामुळे ही सेवा आम्हास देण्यात

आली आहे, म्हणनू आम्ही खचत नाही. 2आम्ही लज्जास्पद गुप्त गोष्टी आम्ही
सोडल्यात; आम्ही कपटाने वागत नाही िकंवा आम्ही देवाचे वचन फसवेपणाने
हाताळीत नाही तर देवाच्या दृष्टीसमोर खरेपण पर्कट करण्यास आम्ही
आपणांसमोर सवर् लोकांच्या सदस्दिववेकबुद्धीला पटिवतो. 3 पण आमची
सुवातार् आच्छादली गेली असेल तर ज्यांचा नाश होत आहे त्यांच्यासाठी
ती आच्छादली गेली आहे. 4 जो िखर्स्त देवाचे पर्ितरूप आहे त्याच्या
गौरवाच्या सुवातचा पर्काश त्यांना पर्काशमान होऊ नये म्हणनू, असे जे
िवश्वास ठेवत नाहीत, त्यांची मने या युगाच्या दुष्ट दैवताने आंधळी केलीली
आहेत. 5 कारण आम्ही स्वतःची घोषणा करीत नाही पण िखर्स्त येशू जो
पर्भू आहे त्याची आम्ही घोषणा करतो आिण येशकूरता आम्ही तुमचे दास
आहोत. 6 कारण ज्या देवाने पर्काशाला अंधारामधनू पर्काशण्यास सांिगतले
तो आमच्या अंतःकरणात, येशू िखर्स्ताच्या मुखावरील, देवाच्या गौरवाच्या
ज्ञानाचा पर्काश पाडण्यासाठी पर्काशला आहे.

7 पण आमचे हे धन आमच्याजवळ मातीच्या भांड ात आहे, याचा अथर् हा
की, सामथ्यार्ची पराकाष्ठा आमची नाही पण देवाची आहे. 8 आम्हावर चारी
िदशांनी संकटे येतात पण आम्ही अजनू िचरडले गेलो नाही, आम्ही गोधळलेलो
आहोत पण िनराश झालो नाही. 9 आमचा पाठलाग केला गेला, पण त्याग
केला गेला नाही, आम्ही खाली पडलेले आहोत तरी आमचा नाश झाला नाही.
10 आम्ही िनरंतर आमच्या शरीरात येशचेू मरण घेऊन जात असतो; यासाठी
की, आमच्या शरीरात येशचेू जीवनही पर्कट व्हावे. 11 कारण आम्ही जे
िजवंत आहोत ते येशकूरता मरणाच्या सतत स्वाधीन केले जात आहोत; म्हणजे
आमच्या मरणाधीन देहात येशचेू जीवनही पर्कट व्हावे. 12 म्हणनू, आमच्यात
मरण, पण तुमच्यात जीवन हे कायर् करते.
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13 मी िवश्वास ठेवला आिण म्हणनू मी बोललो, हे पिवतर् शास्तर्ात
िलिहल्यापर्माणे आम्ही िवश्वास ठेवला आहे आिण म्हणनू बोलतो; कारण
आमच्यात तोच िवश्वासाचा आत्मा आहे. 14 कारण आम्ही हे जाणतो की,
पर्भू येशलूा ज्याने उठवले तो आपल्यालाही येशबूरोबर उठवील आिण आम्हास
तुमच्याबरोबरच सादर करील. 15 सवर् गोष्टी तुमच्याकरता आहेत, म्हणजे ही
िवपुल कृपा पुष्कळ जणांच्या उपकारस्मरणाने, देवाच्या गौरवाथर् बहुगुिणत
व्हावी.

16 म्हणनू आम्ही खचत नाही. पण जरी आमचे हे बाहेरील देहपण नाश पावत
आहे, तरी आमचे अंतयार्म हे िदवसानुिदवस नवीन होत आहे. 17 कारण हे जे
हलके दुःख केवळ तात्कािलक आहे ते आमच्यासाठी फार अिधक मोठ ा अशा
सावर्कािलक गौरवाचा भार तयार करते. 18 आता आम्ही िदसणार् या गोष्टीकंडे
पाहत नाही पण न िदसणार् या गोष्टीकंडे पाहतो कारण िदसणार् या गोष्टी क्षिणक
आहेत पण न िदसणार् या गोष्टी सावर्कािलक आहेत.

5
1 कारण आम्ही हे जाणतो की, आमचे हे जिगक घर ज्यामध्ये आम्ही राहतो,

नष्ट झाले तर आम्हास देवापासनू िमळालेले सवर्काळचे घर स्वगार्त आहे.
2 या तंबतू आम्ही कण्हत आहोत आिण आमच्या स्वगार्तील घराचा पोशाख
करण्यास आम्ही आतुर झालो आहोत. 3 आम्ही अशापर्कारे वस्तर् पिरधान
केलेले असलो म्हणजे आम्ही उघडे सापडणार नाही.

4 कारण या मंडपात असलेले आम्ही आमच्यावर भार पडल्यामुळे कण्हतो
पण आमचे वस्तर् काढले जावे असे इच्छीत नाही, तर आमचा स्वगी र्य पोशाख
घातला जावा म्हणजे हे मरणाधीनपण जीवनात िगळले जावे. 5 आिण याच
एका गोष्टीसाठी ज्याने आम्हास तयार केले तो देव आहे आिण त्यानेच आम्हास
पिवतर् आत्मा हा िवसार िदला आहे.

6 म्हणनू आम्ही सतत धैयर् धरणारे आहोत कारण आम्ही हे जाणतो की आम्ही
शरीरात राहत असताना पर्भपूासनू दरू आहोत. 7 कारण आम्ही िवश्वासाने
चालतो, डोळ्यांनी िदसते त्यापर्माणे चालत नाही; 8 आम्ही धैयर् धरतो आिण
शरीरापासनू दरू होऊन पर्भजूवळ राहण्यास आम्ही तयार आहोत. 9 म्हणनू
आम्ही झटत आहोत, म्हणजे आम्ही येथे िकंवा तेथे असलो, तरी देवाला संतोष
देणारे असे असावे. 10 कारण आपल्याला, पर्त्येक जणाला, िखर्स्ताच्या
न्यायासनापुढे पर्कट झाले पािहजे; ह्यासाठी की, शरीरात केलेल्या गोष्टीबंद्दल
पर्त्येक मनुष्यास त्याने जे जे केले असेल त्याचे पर्ितफळ िमळावे. ते चांगले
असेल िकंवा वाईट असेल.

11 म्हणनू आम्हास पर्भचेू भय कळले असल्यामुळे आम्ही मनुष्यांचे मन
वळवतो पण आम्ही देवाला पर्कट झालो आहो; आिण मी अशी आशा धरतो
की, आम्ही तुमच्या िववेकांत पर्कट झालो आहोत. 12 कारण तुमच्याजवळ
आम्ही आमची पुन्हा पर्शंसा करीत नाही, पण तुम्हास आमच्या बाबतीत
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अिभमानाला कारण देतो; म्हणजे, मनुष्याच्या अंतःकरणािवषयी नाही,
पण त्याच्या बाहेरच्या िस्थतीिवषयी जे अिभमान िमरवतात त्यांच्यासाठी
तुमच्याजवळ काही उ र असावे. 13 कारण आम्ही वेडे झालो असलो तर
देवासाठी आिण आम्ही समंजस मनाचे असलो तर तुमच्यासाठी आहोत.
14 कारण िखर्स्ताची पर्ीती आम्हास आवरते कारण आम्ही असे मानतो की एक
सवार्संाठी मरण पावला तर सवर् मरण पावले, 15 आिण सवार्संाठी तो ह्यासाठी
मरण पावला की, ह्यापुढे जे जगतील त्यांनी आपल्या स्वतःसाठी नाही, पण
त्यांच्यासाठी जो स्वतः मरण पावला आिण पुन्हा उठला त्याच्यासाठी त्यांनी
जगावे.

16 म्हणनू ह्यामुळे, आम्ही कोणाला देहावरून ओळखीत नाही; हो, आम्ही
िखर्स्ताला देहावरून ओळखले आहे तरी आता ह्यापुढे ओळखीत नाही.
17 म्हणनू कोणी मनुष्य िखर्स्तात असेल तर तो नवी उत्प ी आहे; जुने होऊन
गेले आहे, बघा, ते नवे झाले आहे; 18 हे देवाकडून झाले आहे. त्याने येशू
िखर्स्ताच्या द्वारे आपला स्वतःशी समेट केला आिण समेटाची सेवा आम्हास
िदली; 19 म्हणजे लोकांचे अपराध त्यांच्या िहशोबी न धरता, देव जगाचा
िखर्स्ताद्वारे स्वतःशी समेट करीत होता आिण समेटाचे वचन त्याने आमच्यावर
सोपवले.

20 तर मग आम्ही िखर्स्ताच्या वतीने वकील झालो आहो; जणू तुम्हास
आमच्याद्वारे देव िवनंती करीत आहे; िखर्स्ताच्या वतीने आम्ही तुम्हास
िवनवणी करतो की, तुम्ही देवाशी समेट केलेले असे व्हा. 21 कारण जो
पाप जाणत नव्हता त्यास त्याने आपल्यासाठी पाप असे केले, म्हणजे आपण
त्याच्याठायी देवाचे नीितमत्त्व असे व्हावे.

6
1 म्हणनू त्याच्याबरोबर काम करणारे आम्हीदेखील तुम्हास अशी िवनंती

करतो की, तुम्ही देवाच्या कृपेचा स्वीकार व्यथर् होऊ देऊ नका. 2 कारण तो
म्हणतो,
‘मी अनुकूल समयी तुझे ऐकले,
आिण तारणाच्या िदवशी तुझे सहाय्य केले.’
पाहा,आता अनुकूल समय आहे, पाहा,आता तारणाचा िदवस आहे. 3या सेवेला
दोष लावला जाऊ नये म्हणनू आम्ही, कशात कोणाला, अडखळण्यास कारण
होत नाही. 4उलट सवर् िस्थतीत देवाचे सेवक म्हणनू, आम्ही आमच्यािवषयीची
खातरी पटवनू देतो; आम्ही पुष्कळ सोिशकपणाने संकटात, आप ीत व
दुःखात; 5 फटक्यांत, बंिदवासांत व दंगलीत; कष्टांत, जागरणांत व उपासांत;
6 शुद्धतेने व ज्ञानाने, सहनशीलतेने व ममतेने, पिवतर् आत्म्याने व िनष्कपट
पर्ीतीने; 7खरेपणाच्या वचनाने व देवाच्या सामथ्यार्ने, उजव्या हातात व डाव्या
हातात नीितमत्त्वाची शस्तरे् बाळगनू, 8 गौरवाने व अपमानाने, अपकीती र्ने
व सत्कीती र्ने, आम्ही आपली लायकी पटवनू देतो. आमच्यािवषयी खातरी
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पटवतो. फसव्या आिण तरी खरे आहोत, 9 अपिरिचत आहोत आिण सुपरीिचत
आहोत, मरत आहोत आिण बघा, आम्ही िजवंत आहोत. जणू िशक्षा भोगीत
होतो आिण तरी मरण पावलो नाही. 10 आम्ही दुःखीत, तरी सदोिदत आनंद
करणारे, आम्ही दिरदर्ी, तरी पुष्कळांना धनवान करणारे, आमच्याजवळ काही
नसलेले आिण तरी सवर् असलेले असे आढळतो.

11 अहो किरंथकर बंधूंनो, तुमच्यासाठी आम्ही तोंड उघडले आहे आिण
आमचे अंतःकरण मोठे झाले आहे. 12 आमच्यात तुम्ही संकुिचत झाला नाही,
पण तुम्ही स्वतःच्या कळवळ्यािवषयी संकुिचत झाला आहात. 13 आता
तुम्हीही असलीच फेड करून तुमचेही अंतःकरण मोठे करा. हे मी तुम्हास मुले
म्हणनू सांगतो.

14 िवश्वास न ठेवणार् यांबरोबर संबंध जोडून िवजोड होऊ नका; कारण
नीितमान व अनाचार ह्यांची भागी कशी होणार? पर्काश व अंधकार ह्यांचा
िमलाप कसा होणार? 15 िखर्स्ताची बिलयालाशी एकवाक्यता कशी होणार?
िकंवा िवश्वास ठेवणारा व िवश्वास न ठेवणारा हे वाटेकरी कसे होणार? 16आिण
देवाच्या िनवासस्थानाचा मतूी र्बरोबर मेळ कसा बसणार? कारण तुम्ही िजवंत
देवाचे िनवास्थान आहात कारण देवाने म्हणले आहे की,
‘मी त्यांच्यात राहीन आिण त्यांच्यात वावरेन;
मी त्यांचा देव होईन आिण ते माझी पर्जा होतील.’
17 आिण म्हणनू
‘पर्भू म्हणतो की, त्यांच्यामधनू बाहेर या
आिण वेगळे व्हा;
अशुद्ध त्यास िशवू नका;
म्हणजे मी तुम्हास स्वीकारीन.

18आिण मी तुम्हास िपता होईन आिण तुम्ही माझे पुतर् व्हाल,असे सवर्समथर्
पर्भू म्हणतो.’

7
1 िपर्यांनो, आपल्यालाही अिभवचने िमळाली आहेत, म्हणनू आपण

देहाच्या व आत्म्याच्या पर्त्येक अशुद्धतेपासनू स्वतःला शुद्ध करू आिण
देवाच्या भयात राहनू आपल्या पिव याला पणूर् करावे.

2 तुम्ही आमचा अंिगकार करा; आम्ही कोणावर अन्याय केला नाही,कोणाला
िबघडवले नाही, कोणाचा गैरफायदा घेतला नाही. 3 दोषी ठरवण्यासाठी मी हे
म्हणत आहे असे नाही. मी अगोदरही सांिगतले आहे की, तुमच्याबरोबर आम्ही
जगावे आिण मरावे एवढे तुम्ही आमच्या अंतःकरणात आहात. 4 मला तुमचा
मोठा िवश्वास आहे व मला तुमच्यािवषयी फार अिभमान आहे; माझे परेूपरू
समाधान झाले आहे आिण आपल्या सवर् दुःखात मी अितशय आनंदीत आहे.
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5कारण आम्ही मासेदोिनयास आल्यावर आमच्या शरीराला स्वास्थ्य नव्हते;
आम्हास सगळीकडून तर्ास देण्यात आला, बाहेरून भांडणे व आतनू भीती.
6 तरीही, जो देव लीन अवस्थेत असलेल्यांचे सांत्वन करतो त्याने आमचे
तीताच्या येण्याकडून सांत्वन केले. 7आिण केवळ त्याच्या येण्यामुळे नाही, पण
तो जेव्हा तुमची उत्कंठा, तुमचा शोक व तुमची माझ्यािवषयीची तीवर् सिदच्छा
ह्यांिवषयी आम्हास सांगत होता तेव्हा तुमच्याबाबतीत त्याचे जे सांत्वन झाले
त्याच्या योगाने आमचे सांत्वन होऊन मला िवशेष आनंद झाला. 8 मी माझ्या
पतर्ाने तुम्हास दुःख िदले ह्याबद्दल मला वाईट वाटत नाही; मला वाईट वाटले
होते कारण मला िदसले होते की त्या पतर्ाने जणू घटकाभर, तुम्हास दुःखी
केले होते; 9 तरी आता मी आनंद करतो, तुम्हास दुःख झाले ह्यामुळे नव्हे,
तर पश्चा ाप होण्याजोगे दुःख झाले ह्यामुळे, कारण देवानुसार तुमचे हे दुःख
दैवी होते, आमच्याकडून तुमची कसलीही हानी होऊ नये म्हणनू असे झाले.
10 कारण देवपरे्िरत दुःख तारणदायी पश्चा ापास कारणीभतू होतो त्याबद्दल
वाईट वाटत नाही, पण जगीक दुःख मरणास कारणीभतू होते. 11 कारण पाहा,
तुमचे हे दुःख दैवी होते, या एकाच गोष्टीने तुमच्यामध्ये केवढी कळकळ,
केवढे दोषिनवारण, केवढा संताप, केवढे भय, केवढी उत्कंठा, केवढी आस्था,
केवढी िशक्षा करण्याची बुद्धी, उत्पन्न झाली! या बाबतीत तुम्ही सवर् पर्कारे
िनदो र्ष आहात ह्याचे पर्माण तुम्ही पटवनू िदले आहे. 12 तथािप मी तुम्हास
िलिहले ते ज्याने अन्याय केला त्याच्यामुळे नव्हे आिण ज्यावर अन्याय झाला
त्याच्यामुळेही नव्हे, तर आमच्यािवषयी तुम्ही दाखवत असलेल्या कळकळीची
जाणीव तुम्हास देवासमक्ष व्हावी म्हणनू िलहीले.

13 ह्यामुळे आमचे सांत्वन झाले आहे आिण आमचे सांत्वन इतकेच नव्हे,
तर िवशेषकरून तीताला आनंद झाल्यामुळे आम्हीही फारच आनंिदत झालो;
कारण तुम्हा सवार्कंडून त्याच्या मनाला स्वस्थता िमळाली. 14 आिण
तुमच्यािवषयी त्याच्यापुढे मी जर अिभमान िमरवला असेल तर मला काही
लाज वाटत नाही. पण आम्ही ज्यापर्माणे तुमच्याबरोबर सवर्काही खरेपणाने
बोलतो, त्याचपर्माणे तीतापुढील तुम्हािवषयीचा आमचा अिभमान खरेपणाचा
आढळला आहे. 15 तुमच्या सवार्ंच्या आज्ञांिकतपणाची म्हणजे तुम्ही भय
धरून, कापत कापत, त्याचे कसे स्वागत केले याची त्यास आठवण होत असता
तुमच्यासाठी त्याची ममता फारच फार आहे. 16 मला सवर्बाबतीत तुमचा
िवश्वास वाटतो म्हणनू मी आनंद करतो.

8

1 बंधनूो, मासेदोिनयातील मंडळ्यांवर झालेल्या देवाच्या कृपेिवषयी आम्ही
तुम्हास कळवतो. 2 ती अशी की, संकटाच्या िबकट परीके्षत त्यांचा आत्यंितक
आनंद व त्यांचे कमालीचे दािरद्र् य ह्यांमध्ये त्यांची औदायर्संपदा िवपुल झाली.
3 कारण मी साक्ष देतो की, त्यांना िजतके शक्य होते िततके त्यांनी िदले आिण
त्यांच्या क्षमतेपेक्षाही जास्त िदले. त्यांनी उत्सफूतर्पणे आपण होऊन िदले.
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4 पिवतर्जनांच्या सेवेमुळे िमळणार्या आशीवार्दामध्ये सहभागी होण्याची
कृपा िमळावी म्हणनू त्यांनी आस्थेवाईकपणे आम्हास िवनंती केली. 5 आम्हास
आशा होती त्यापर्मानेच केवळ नव्हे, तर त्यांनी पर्थम स्वतःस पर्भलूा िदले
आिण देवाच्या इच्छेने आपणास आम्हासही िदले. 6ह्यावरून आम्ही तीताजवळ
िवनंती केली की, जसा त्याने पवूी र् आरंभ केला होता त्यापर्माने तुमच्यामध्ये
कृपेच्या या कायार्चा शेवटही करावा. 7 म्हणनू जसे तुम्ही सवर् गोष्टीत, म्हणजे
िवश्वासात, बोलण्यात ज्ञानात व सवर् आस्थेत व आम्हावरील आपल्या पर्ीतीत
वाढला आहा, तसे तुम्ही या कृपेच्या कायार्तही फार वाढावे.

8 हे मी आज्ञा म्हणनू सांगत नाही, तर दुसर्यांच्या आस्थेवरून तुमच्याही
पर्ीतीचा खरेपणा पडताळून पाहतो. 9 आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताची कृपा
तुम्हास माहीत आहे, तो धनवान असता तुमच्याकरता दिरदर्ी झाला, अशा
हेतनेू की, त्याच्या दािरद्र् याने तुम्ही धनवान व्हावे. 10 ह्यािवषयी मी आपले मत
सांगतो, कारण हे तुम्हास िहतकारक आहे, तुम्ही मागेच एक वषार्पवूी र् पर्थमतः
असे करण्यास आरंभ केला, इतकेच नव्हे तर अशी इच्छा करण्यासही केला.
11 तर हे कायर् आता पणूर् करा, ह्यासाठी की जशी इच्छा करण्याची उत्सुकता
तुमच्या तुम्हास होती तशी तुमच्या ऐपतीपर्माणे कायर्िसद्धी व्हावी. 12 कारण
उत्सुकता असली म्हणजे ज्याच्या त्याच्याजवळ जसे असेल तसे ते मान्य
होते, नसेल तसे नाही. 13 दुसर्याचे ओझे हलके करण्यासाठी तुमच्यावर ओझे
लादावे असे नाही तर समानता असावी म्हणजे. 14 सध्याच्या काळात तुमच्या
िवपुलतेतनू त्यांची गरज भागावी, यासाठी की नंतर त्याच्या िवपुलतेमुळे
तुमच्या गरजा भागिवल्या जाव्यात अशी समानता व्हावी. 15 पिवतर् शास्तर्
म्हणते,
“ज्याने मन्ना पुष्कळ गोळा केला होता, त्यास जास्त झाला नाही.
ज्याने थोडा गोळा केला होता, त्यास कमी पडला नाही.”

16 जी आस्था माझ्यामध्ये तुमच्यािवषयी आहे ती आस्था देवाने तीताच्या
अंतःकरणात घातली याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो, 17 कारण तीताने
आमच्या आव्हानाचे स्वागतच केले असे नाही तर तो पुष्कळ उत्सुकतेने आिण
त्याच्या स्वतःच्या मोठ ा आस्थेने तुमच्याकडे येत आहे. 18 आिण आम्ही
त्याच्याबरोबर एका बंधलूा ज्याची त्याच्या सुवातबद्दलच्या मंडळ्यातील
सेवेबद्दल वाहवा होत आहे, त्यास पाठवत आहोत. 19 यापेक्षा अिधक म्हणजे
मंडळ्यांनी हे कृपेचे दानापर्ण घेऊन जाण्यासाठी आमची िनवड केली. जे आम्ही
पर्भचू्या गौरवासाठी करतो आिण मदत करण्याची आमची उत्सुकता िदसावी
म्हणनू हे करतो. 20 ही जी िवपुलता आम्हाकडून सेवेस उपयोगी पडत आहे
ितच्या कामात कोणीही आम्हावर दोष लावू नये म्हणनू आम्ही काळजीपवूर्क
वागत आहोत. 21 आम्ही ‘पर्भचू्या दृष्टीने जे मान्य,’ इतकेच नव्हे तर
‘मनुष्यांच्याही’ दृष्टीने जे मान्य, ते करण्याची खबरदारी घेतो. 22 त्यांच्याबरोबर
आम्ही आमच्या दुसर्या एका बंधलूा पाठवले आहे. त्याच्या उत्सुकतेची पारख
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आम्ही पुष्कळ गोष्टीत अनेक वेळा केली आहे आिण आता तुमच्यावर त्याचा
फार िवश्वास असल्यामुळे तो अिधक उत्सुक आहे. 23 तीताच्या बाबतीत
सांगायाचे तर, तो तुमच्यामधील माझा एक सहकारी व सहकमर्चारी आहे,
आमच्या इतर बंधूंच्या बाबतीत सांगायचे तर, ते िखर्स्ताला गौरव व मंडळ्यांचे
परे्िषत आहेत. 24 म्हणनू या लोकांस तुमच्या पर्ीतीचा पुरावा द्या आिण
आम्हास तुमच्याबद्दल वाटत असलेल्या अिभमानबद्दलचे समथर्न करा. यासाठी
की, मंडळ्यांनी ते पाहावे.

9
1 तथािप पिवतर् जनांची सेवा करण्यािवषयी मी तुम्हास िलहावे ह्याचे

अगत्य नाही. 2 कारण मदत करण्याबद्दलची तुमची उत्सुकता मला माहीत
आहे आिण मी मासेदोिनयातील लोकांस यािवषयी अिभमानाने सांगत होतो
की, गेल्या वषार्पासनू अखयातील तुम्ही लोक देण्यासाठी तयार आहात आिण
तुमच्या उत्साहामुळे पुष्कळजण कृित करण्यास आवेशाने पुढे आले आहेत.

3तरी या बाबतीत तुमच्यािवषयीचा आमचा अिभमान व्यथर् होऊ नये म्हणनू
मी या बंधूंना पाठवत आहे आिण मी सांिगतल्यापर्माणे तुम्ही आपली तयारी
केलेली असावी. 4 नाही तर कदािचत, मासेदोिनयाचे लोक जर माझ्याबरोबर
आले आिण तुम्ही तयारीत नसलेले आढळला, तर या खातरीमुळे आमची आम्ही
म्हणत नाही की, तुमची फिजती होईल. 5 म्हणनू मला हे आवश्यक वाटते की,
ह्यांनी तुमच्याकडे आधी जावे अशी या बंधूंना िवनंती करावी आिण तुम्ही देऊ
केलेली देणगी त्यांनी आधीच तयार करावी; म्हणजे लोभाने घेऊन नाही पण
देणगी म्हणनू ती तयार राहील.

6 हे लक्षात ठेवा जो हात राखनू पेरतो तो त्याच पर्माणात कापणी करील
आिण जो उदार हाताने पेरील तो त्याच पर्माणात कापणी करील. 7 पर्त्येक
मनुष्याने आपल्या मनात जे ठरवले असेल त्यापर्माणे त्याने द्यावे; दुःखी मनाने
िकंवा देणे भाग पडते म्हणनू देऊ नये कारण ‘संतोषाने देणारा देवाला’ आवडतो.
8 तुमच्याजवळ सवर् गोष्टीतं सदा, सवर् पुरवठा रहावा आिण पर्त्येक चांगल्या
कामात तुम्ही संपन्न व्हावे म्हणनू देव तुम्हास सवर् पर्कारची कृपा पुरवण्यास
समथर् आहे.

9 असे पिवतर् शास्तर्ात िलिहले आहे;
“तो गरीबांना उदारहस्ते देतो,
त्याचे नीितमत्त्व सवर्काळ राहते.”

10 आता जो पेरणार् याला बीज व खाण्यासाठी भाकर पुरवतो तो तुमच्यासाठी
बीज पुरवील आिण बहुगुिणत करील व तुमच्या नीितमत्त्वाचे फळ वाढवील.
11 म्हणजे तुम्ही सवर् उदारतेसाठी पर्त्येक गोष्टीत संपन्न व्हाल व ती
उदारता आमच्याद्वारे देवाचे उपकारस्मरण अिधक होण्यास कारणीभतू होईल.
12 कारण या सेवेचे काम केवळ पिवतर्जनांच्या गरजा पुरवणे एवढेच नाही
पण देवाच्या पुष्कळ उपकारस्मरणात ते सेवाकायर् बहुगुिणत होते. 13 या
सेवेच्या कसोटीमध्ये, िखर्स्ताच्या शुभवतर्मानाच्या अंिगकाराबाबत तुमच्या
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आज्ञांिकतपणामुळे आिण त्यांच्यासाठी व इतरांसाठी तुम्ही उदारपणे िदलेल्या
दानामुळे ते देवाचे गौरव करतात; 14 आणखी ते तुम्हाकिरता पर्ाथर्ना करीत
असता तुम्हावर देवाने जी िवपुल कृपा केली आहे त्यामुळे तुमची भेट व्हावी
अशी उत्कंठा ते धरतात.

15 देवाचे अवणर्नीय दान जे त्याचा पुतर् येशू िखर्स्त याबद्दल त्याची स्तुती
असो!

10

1 पण जो मी, पौल, तुमच्याबरोबर असताना तुमच्याशी लीनपणे वागतो
पण दरू असताना तुमच्याबरोबर कडकपणे वागतो. तो मी तुम्हास िखर्स्ताच्या
सौम्यतेने व नमर्तेने िवनंती करतो. 2 माझे मागणे असे आहे, आम्ही देहाला
अनुसरून चालतो असा आमच्यािवषयी जे िवचार करतात, त्यांच्याबरोबर
कडकपणे बोलण्याचा मी ज्या िवश्वासाने िवचार करीत आहे त्यापर्माणे मला
त्यांच्यािवरुद्ध कडक होण्याची गरज पडू नये. 3 कारण, आम्ही देहात चालणारे
असनूही आम्ही देहस्वभावापर्माणे युद्ध करत नसतो. 4 कारण आमच्या
लढाईची शस्तरे् दैिहक नाहीत, तर देवासाठी तटबंदी नाश करण्यास ती समथर्
आहेत. चुकीच्या वादिववादातनू काहीच िनष्पन्न होत नाही. 5 तकर् िवतकर्
व देविवषयक ज्ञानािवरूद्ध उंच उभारलेले असे सवर्काही पाडून टाकून आम्ही
पर्त्येक िवचार अंिकत करून ितला िखर्स्ता पुढे मान झुकवण्यास लावतो.
6 आिण तुम्ही आज्ञापालनांत पणूर् व्हाल तेव्हा सवर् आज्ञाभंगाबद्दल शासन
करण्यास आम्ही िसद्ध आहोत.

7 डोळ्यांपुढे आहे ते पाहा; आपण िखर्स्ताचे आहोत असा जर कोणाला
स्वतःिवषयी िवश्वास असेल तर त्याने आमच्यािवषयी स्वतःशी िवचार करावा
की, जसे आपण िखर्स्ताचे आहोत तसे तेही िखर्स्ताचे आहोत. 8 कारण,
पर्भनेू आम्हास जो अिधकार िदलेला आहे, तो तुमची उन्नती व्हावी म्हणनू
िदलेला आहे, तुमचा नाश करण्यास िदलेला नाही, त्याचा मी अिधक अिभमान
िमरवल्यास मला लाज वाटणार नाही; 9 म्हणजे मी पतर्ांद्वारे भीती घालू
पाहतो असे माझ्यािवषयी कोणास वाटू नये. 10 कारण ते म्हणतात की, “त्यांची
पतरे् गंभीर व जोरदार असतात, पण तो शरीराने अशक्त आहे आिण त्याचे
बोलणे ऐकण्याच्या लायकीचे नसते.” 11 अशा लोकांनी हे समजनू घ्यावे की,
आम्ही जसे दरू असताना आमच्या पतर्ांतील बोलण्यात असतो, तसे आम्ही
जवळ असताना कृतीत असतो. 12 जे िकत्येक स्वतःची पर्शंसा करतात,
त्यांच्याबरोबर आम्ही आपणांस समजायला िकंवा त्यांच्याशी आपली तुलना
करायचे धाडस करीत नाही, ते तर स्वतःस स्वतःकडूनच मोजत असता व
स्वतःची स्वतःबरोबरच तुलना करीत असतात हा शहाणपणा नाही.

13आम्ही आमच्या मयार्देबाहेर अिभमान िमरवणार नाही; तर देवाने आम्हास
लावनू िदलेल्या आमच्या मयार्देच्या आतच िमरव,ू ती मयार्दा तुमच्यापयर्ंत
येऊन पोहोचली आहे. 14 कारण जणू आम्ही तुमच्यापयर्ंत पोहोचलो नव्हतो,
अशापर्कारे आम्ही मयार्देबाहेर जात नाही कारण आम्ही िखर्स्ताचे शुभवतर्मान
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गाजवीत तुमच्यापयर्ंत पर्थम पोहचलोच आहोत. 15 आम्ही मयार्दा सोडून
दुसर्  यांच्या कामात अिभमान िमरवीत नाही; पण आम्हास आशा आहे की,
जसा तुमचा िवश्वास वाढेल तसा, आमच्या कामाच्या मयार्देचे पर्माण अिधक
पसरत जाईल. 16 म्हणजे, दुसर्  यांच्या कायर्के्षतर्ात आधीच करण्यात आलेल्या
कामाचा अिभमान न िमरवता, आम्ही तुमच्या पलीकडील पर्ांतांत शुभवतर्मान
सांगावे.

17 पिवतर् शास्तर् सांगते,
“पण जो कोणी अिभमान िमरवतो त्याने पर्भिूवषयी अिभमान िमरवावा.”

18 कारण स्वतःची पर्शंसा करणारा स्वीकृत नाही पण पर्भू ज्याची
पर्शंसा करतो तोच स्वीकृत आहे.

11
1 माझी इच्छा आहे की, तुम्ही माझा थोडासा मखूर्पणा माझ्यासाठी सहन

करावा. पण तो तुम्ही सहन करीतच आहात. 2 कारण मी देवाच्या आवेशाने
तुम्हािवषयी आवेशी आहे, मी एका पतीबरोबर तुमची मागणी केली आहे, अशा
हेतनेू की, तुम्हास शुद्ध कुमारी असे िखर्स्ताला सादर करावे. 3 पण मला
भीती वाटते की जसे हव्वेला सपार्ने कपट करून फसवले तसे तुमचे िवचार कसे
तरी िबघडून ती िखर्स्ताची शुद्ध भक्ती व सरळपण ह्यापासनू भर्ष्ट होतील.
4 कारण, जर कोणीही येऊन, आम्ही ज्याची घोषणा केली नाही अशी दुसर्  या
येशचूी घोषणा केली िकंवा तुम्हास िमळाला नव्हता असा दुसरा आत्मा तुम्ही
स्वीकारता िकंवा तुम्ही स्वीकारले नाही असे दुसरे शुभवतर्मान तुम्ही स्वीकारता
तर तुम्ही त्यांचे सहन करता. 5 पण मला वाटते मी अितशरे्ष्ठ परे्िषतांपेक्षा
कुठल्या पर्कारे कमी नाही. 6 आिण मी भाषण करण्यात अिशिक्षत असलो तरी
ज्ञानात नाही. आम्ही हे तुम्हास सवर् गोष्टीत, सवर् पर्कारे, पर्कट केले.

7 तुम्ही उंच व्हावे म्हणनू मी आपणाला नीच केले म्हणजे मी देवाचे
शुभवतर्मान तुम्हास फुकट सांिगतले यामध्ये मी पाप केले काय? 8 तुमची सेवा
करण्यासाठी मी दुसर्या मंडळ्यांकडून वेतन घेऊन त्यांना लुटले. 9 आिण मी
तुम्हाजवळ होतो तेव्हा मला कमी पडले असतानाही मी कोणाला भार असा
झालो नाही कारण मासेदोिनयाहनू जे बंधू आले त्यांनी माझी गरज पुरिवली
आिण सवर् गोष्टीत मी तुम्हास ओझे होऊ नये म्हणनू मी स्वतःस ठेवले आिण
यापुढेही ठेवीन. 10 िखर्स्ताचे सत्य माझ्यामध्ये आहे म्हणनू मी सांगतो की,
अखया पर्ांतात कोणीही माझ्या आिभमानास िवरोध करणार नाही. 11 आिण
का? कारण मी तुम्हावर िपर्ती करीत नाही काय? देव जाणतो की, मी
तुमच्यावर पर्ीती करतो.

12 आिण मी जे करतो ते मी करीत राहीन यासाठी की, जे कारण पािहजे आहे
ते मी त्यांच्यासाठी ठेवू नये. ते त्यांना ह्यासाठी हवे आहे की, ते ज्या कामात
अिभमान िमरवतात त्यामध्ये ते आमच्यासारखे िदसावेत. 13 कारण असे लोक
खोटे परे्िषत आहेत, ते फसिवणारे कामगार आहेत, िखर्स्ताच्या परे्िषतांचे
सोंग घेणारी अशी आहेत. 14 आिण यामध्ये आश्चयर् नाही कारण सैतानदेखील
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तेजस्वी दतूाचे रुप धारण करतो. 15 म्हणनू त्याचे सेवकही जर न्यायीपणाच्या
सेवकाचे रुप धारण करतात त्यामुळे त्यामध्ये आश्चयर् वाटण्यासारखे काही
नाही, त्यांचा शेवट त्यांच्या कायार्पर्माणे होईल.

16 मी पुन्हा म्हणतोः कोणीही मला मढू समजू नये, पण जर तुम्ही समजता
तर जसा मढूाचा तसा माझा स्वीकार करा. यासाठी की मी थोडासा अिभमान
बाळगीन. 17 मी हे बोलत आहे ते पर्भलूा अनुसरून बोलत नाही. तर या
अिभमानाच्या धीटपणाने, जणू मखूार्सारखे बोलतो. 18 जसे बरेच लोक दैिहक
गोष्टीिवषयी अिभमान िमरवतात, तसा मी पण अिभमान िमरवीन.

19 तुम्ही शहाणे असल्याने मढूांचे आनंदाने सहन करता! 20 वस्तुतः जे कोणी
तुम्हास दास करते िकंवा छळ करते िकंवा तुमचा गैरफायदा घेते िकंवा स्वतः
पुढे येण्याचा पर्यत्न करते िकंवा तुमच्या तोंडावर मारते तरी तुम्ही त्यांचे सहन
करता.

21 स्वतःला िहणवनू मी हे बोलतो, तरी ज्या बाबतीत कोणी धीट असेल,
ितच्यात मीही धीट आहे (हे मी मढूपणाने बोलतो).

22 ते इबर्ी आहेत काय? मीही आहे. ते इसर्ाएली आहेत काय? मीिह
आहे. ते अबर्ाहामाचे संतान आहेत काय? मीिह आहे. 23 ते िखर्स्ताचे सेवक
आहेत काय? मी अिधक पर्माणात आहे (मी हे वेडगळासारखे बोलतो) मी
पुष्कळ कठीण काम केले आहे. सारखा तुरंुगात जात होतो, बेसुमार फटके
खाल्ले, पुष्कळ वेळा मरणाला सामोरे गेलो, म्हणनू मीही अिधक आहे. 24 पाच
वेळेला यहदू्यांकडून मला चाबकाचे एकोणचाळीस फटके* बसले. 25 तीन वेळा
काठीने मारण्यात आले, एकदा मला दगडमार करण्यात आला, तीन वेळा माझे
जहाज फुटले, खुल्या समुदर्ात मी एक रातर् व िदवस घालिवला. 26 मी
सातत्याने िफरत होतो, नदीच्या पर्वासात धोका होता. लुटारंुकडून धोका
होता. माझ्या स्वतःच्या देशबांधवांकडून धोका होता. परराष्ट्रीय लोकांकडून,
शहरांमध्ये धोका होता. डोंगराळ पर्देशात धोका होता. समुदर्ातील धोके
होते, िवश्वास ठेवणार्या खोटया बंधूंकडून आलेले धोके होते. 27 मी कष्ट केले
आिण घाम गाळला व पुष्कळ वेळा जागरण केले. मला भकू व तहान माहीत
आहे. पुष्कळ वेळा मी उपाशी रािहलो, थंडीत उघडा असा मी रािहलो, 28 या
सवर् गोष्टीिशवाय दररोज माझ्यावर येणार दबाव म्हणजे सवर् मंडळ्यांिवषयीची
िचंता. 29 कोण दुबर्ळ झाला असता तर मी दुबर्ळ होत नाही काय? कोण
दुसर्याला पापात पाडण्यास कारण होतो आिण मला संताप होत नाही?

30 जर मला अिभमान बाळगायचा असेल तर मी आपल्या दुबर्लतेच्या
गोष्टीिवषयी अिभमान बाळगीन. 31 देव आिण पर्भू येशचूा िपता, ज्याची
अनंतकाळपयर्ंत स्तुती केली पािहजे, तो हे जाणतो की मी खोटे बोलत नाही.
32 िदिमष्क नगरात अरीतास राजाने नेमलेल्या अिधकार्याने मला अटक
करण्यासाठी िदिमष्ककरांच्या नगरावर पहारा िदला होता. 33पण मला टोपलीत

* 11:24
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बसवनू गावकुसाच्या िखडकीतनू खाली सोडण्यात आले आिण त्याच्या हातनू
मी िनसटलो.

12
1 मला अिभमान िमरवणे भाग पडते; तरी हे उिचत नाही पण मी पर्भचू्या

दशर्नांकडे व पर्कटीकरणांकडे आता वळतो. 2 मला एक िखर्स्तातील मनुष्य
माहीत आहे; तो चौदा वषार्पंवूी र् (शरीरात की शरीराबाहेर हे मला माहीत नाही,
देवाला माहीत आहे) ितसर्  या स्वगार्पयर्ंत नेला गेला. 3 तो मला माहीत
आहे आिण असा तो मनुष्य (शरीरात की शरीरापासनू वेगळा हे मला माहीत
नाही, देवाला माहीत आहे) 4 त्या मनुष्यास सुखलोकात उचलनू नेण्यात आले
आिण मनुष्याने ज्यांचा उच्चारही करणे योग्य नाही अशी वाक्ये त्याने ऐकली.
5 मी अशा मनुष्यािवषयी अिभमान िमरवीन, मी स्वतःिवषयी नाही, तर केवळ
आपल्या दुबर्लतेची पर्ौढी िमरवीन.

6 कारण आपण अिभमान िमरवावा अशी जरी मी इच्छा धरली, तरी मी मढू
होणार नाही,कारण मी जे खरे ते बोलेन; पण मी स्वतःस आवरले पािहजे, म्हणजे
कोणी जे माझे पाहतो िकंवा ऐकतो त्याहनू त्याने मला अिधक मानू नये. 7आिण
पर्कटीकरणांच्या िवपुलतेमुळे मी मयार्देबाहेर चढून जाऊ नये म्हणनू माझ्या
देहात एक काटा िदलेला आहे, तो मला ठोसे मारणार् या सैतानाचा दतू आहे;
म्हणजे मी मयार्देबाहेर चढून जाऊ नये. म्हणनू तो ठेवण्यात आला आहे.

8माझ्यामधनू तो िनघावा म्हणनू मी पर्भलूा ह्यािवषयी तीनदा िवनंती केली.
9 आिण त्याने मला म्हणले की, ‘माझी कृपा तुला पुरे आहे, कारण अशक्तपणात
माझे सामथ्यर् पणूर् होते.’ म्हणनू, फार आनंदाने, मी माझ्या अशक्तपणात
अिभमान िमरवीन, म्हणजे िखर्स्ताचे सामथ्यर् माझ्यावर रहावे; 10आिण म्हणनू
िखर्स्तासाठी आजारात, अपमानात, आप ीत, पाठलागात आिण दुःखात मी
संतुष्ट असतो कारण मी जेव्हा अशक्त असतो तेव्हाच सशक्त आहे.

11मी मढू बनलो,असे बनण्यास तुम्ही मला भाग पाडले; तुम्ही माझ्यािवषयी
खातरी द्यायला पािहजे होती कारण मी काहीच नसलो, तरी त्या अितशरे्ष्ठ
परे्िषतांपेक्षा मी कोणत्याही गोष्टीत कमी नाही. 12 िचन्हे, अदभ्तेू व
सामथ्यार्ची कृत्ये यांच्या योगाने खर्या परे्िषतांची िचन्हे खरोखरच सवर्
सहनशीलतेने तुम्हामध्ये घडिवण्यात आली. 13कारण मी आपला भार तुम्हावर
टाकला नाही, या एका गोष्टीिशवाय तुम्ही दुसर्  या कोणत्या गोष्टीत दुसर्  या
मंडळ्यांपेक्षा कमी आहात? मला या अपराधाची क्षमा करा.

14 बघा, मी ितसर्  या वेळी तुमच्याकडे येण्यास तयार आहे आिण तुमच्यावर
भार घालणार नाही; कारण मी तुमच्यापासनू काही िमळवू पाहत नाही, तर मी
तुम्हास िमळवू पाहतो कारण मुलांनी आई-वडीलांसाठी साठवू नये पण आई-
वडीलांनी मुलांसाठी साठवले पािहजे. 15 मी तुमच्या जीवांसाठी फार आनंदाने
खचर् करीन आिण स्वतः सवर्स्व खची र् पडेन. मी तुमच्यावर अितशयच पर्ीती
करतो म्हणनू तुम्ही माझ्यावर कमी पर्ीती करता की काय?
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16 असो, मी तुमच्यावर भार घातला नाही, पण मी धतूर् असल्यामुळे मी
तुम्हास युक्तीने धरले. 17 मी तुमच्यासाठी ज्यांना पाठवले अशा कोणाकडून मी
तुमचा फायदा घेतला काय? 18 मी तीताला िवनंती केली आहे आिण मी एका
बंधलूा त्याच्याबरोबर पाठवत आहे. तीताने तुमच्याकडून फायदा िमळवला
काय? आम्ही एकाच आत्म्याने चाललो नाही काय? एकाच चालीने चाललो
नाही काय?

19 तुम्हास इतका वेळ वाटत असेल की आम्ही तुमच्यापुढे आमचे समथर्न
करीत आहोत,आम्ही देवासमोर िखर्स्ताच्या ठायी बोलत आहो आिण िपर्यांनो
या सवर् गोष्टी तुमच्या उन्नतीसाठी आहेत. 20 कारण मला भीती वाटते की,
मी येईन तेव्हा, मी अपेक्षा करीत असेन तसे, कदािचत,् तुम्ही मला आढळणार
नाही; आिण तुम्ही अपेक्षा करणार नाही असा मी तुम्हास आढळेन. कदािचत,्
तुमच्यात कलह, ईष्यार्, राग, िवरोध, स्वाथी र्महत्त्वकांक्षा, कुरकुरी,गवर्,अफवा
व गोंधळ मला आढळून येतील. 21 िकंवा मी पुन्हा येईन तेव्हा माझा देव
तुमच्यासमोर मला लीन करील आिण ज्यांनी पाप केले असनू आपण केलेल्या
अमंगळपणाचा, व्यिभचाराचा व कामातुरपणाचा ज्यांनी पश्चा ाप केलेला
नाही अशा पुष्कळ जणांसाठी मला शोक करावा लागेल.

13

1 मी आता ितसर्  या वेळी तुमच्याकडे येत आहे. दोन िकंवा तीन
साक्षीदारांच्या तोंडून पर्त्येक शब्द िसद्ध होईल. 2 ज्यांनी पवूी र् पाप केले होते
त्यांना आिण दुसर्  या सगळ्यांना मी अगोदर सांिगतले होते आिण दुसर्  या वेळी
स्वतः आलो होतो तेव्हापर्माणे आता दरू असताना मी आधी सांगतो की, मी
जर पुन्हा आलो तर गय करणार नाही. 3कारण माझ्याद्वारे िखर्स्त बोलतो ह्याचे
पर्माण तुम्हास पािहजे ते हेच; तो तुमच्यासंबंधाने दुबर्ळ नाही पण तुमच्यात
समथर् आहे. 4 कारण जरी अशक्तपणात तो वधस्तंभावर िखळला गेला तरी
देवाच्या सामथ्यार्ने तो िजवंत आहे कारण त्याच्यात आम्हीही दुबर्ळ आहोत
पण आम्ही देवाच्या सामथ्यार्ने तुमच्यासाठी िजवंत राह.ू

5 तुम्ही िवश्वासात आहात िकंवा नाही म्हणनू आपली स्वतःची परीक्षा करा.
आपली स्वतःची पारख करा. तुम्हास आपल्यात येशू िखर्स्त आहे हे कळत
नाही काय? नसेल तर मग, तुम्ही पसंतीस न उतरलेले आहात. 6मी आशा करतो
की, आम्ही पसंतीस न उतरलेले नाही हे तुम्ही ओळखाल. 7 आता देवाजवळ
अशी पर्ाथर्ना करतो की तुम्ही काही वाईट करू नये; म्हणजे आम्ही स्वीकृत
िदसावे म्हणनू नाही, पण आम्ही स्वीकृत नसलो तरी तुम्ही चांगले ते करावे.
8 कारण आम्ही सत्यािवरुद्ध काही करत नाही, तर सत्यासाठी करतो. 9 जेव्हा
आम्ही दुबर्ळ आहोत व तुम्ही बलवान आहात तेव्हा आम्ही आनंद करतो व तुम्ही
पिरपणूर् व्हावे ह्यासाठीही पर्ाथर्ना करतो.
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10 एवढ ाकरता दरू असताना मी या गोष्टी िलहीत आहे, म्हणजे पर्भनेू
मला जो अिधकार उभारणी करण्यास िदलेला आहे, नाश करण्यास नाही, त्याचा
उपयोग करून, मी तेथे असताना कडकपणाने वागू नये.

11 शेवटी, बंधूंनो, आनंद करा तुम्ही आपली अिधकािधक सुधारणा करा.
तुमचे सांत्वन होवो. तुम्ही एकमनाचे व्हा व शांतीने रहा आिण पर्ीतीचा व
शांतीचा देव तुमच्याबरोबर राहील. 12 पिवतर् अिभवादनाने एकमेकांना सलाम
करा.

13 तुम्हास सवर् पिवतर्जन सलाम सांगतात.
14 पर्भू येशू िखर्स्ताची कृपा, देवाची पर्ीती आिण पिवतर् आत्म्याची

सहभािगता तुम्हा सवार्बंरोबर असो. आमेन.
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गलतीकरांस पतर्

परे्िषत पौल या पतर्ाचा लेखक आहे, हा पर्ारंिभक मंडळीचा सवर्समावेशक
दृिष्टकोन होता. आिशया मायनरला आपल्या पिहल्या िमशनरी पर्वासाला
हातभार लावण्याआधी, पौलाने दिक्षण गलतीकरांतील मंडळ्यांना पतर्
िलिहले. गलती हे रोम िकंवा किरंथसारखे शहर नव्हते, तर रोमन
पर्ांत ज्यामध्ये अनेक शहरे आिण असंख्य मंडळ्या होत्या. गलतीकरांस
ज्यांच्यासाठी हे पतर् संबोिधत केले होते, ते पौलाचे रूपांतर होते.

साधारण इ.स. 48.
पौलाने कदािचत अंत्युिखयातील गलतीकरांना पतर् िलिहले होते, कारण हे

त्यांच्या घराचा मळू आधार होते.

गलतीकरांना पतर् गलतीमधील मंडळीच्या सदस्यांना िलिहण्यात आले होते
(गलती. 1:1-2).

या पतर्ाचा उदे्दश यहुदी लोकांच्या खोट ा सुवातार् नाकारणे, हा या सुवातचा
खरा अथर् होता ज्यामध्ये या यहदूी िखर्स्ती लोकांना असे वाटले की संुता ही
तारणासाठी आवश्यक आहे आिण गलतीकरांना त्यांच्या तारणाच्या वास्तिवक
आधाराची आठवण करुन देणे. स्पष्टपणे त्याने येशचू्या बारा अनुयायांपैकी
अिधकारांची स्थापना करून आिण त्याद्वारे त्याने सुवातार् सांिगतलेल्या
सुवातार्ची पतूर्ता करून पर्ितसाद िदला. केवळ िवश्वासाने कृपेनेच लोक
न्यायी आहेत आिण आत्मिवश्वासाने त्यांचे नवीन आयुष्य जगणे हे एकटेच
िवश्वासाद्वारे आहे.

िखर्स्तामध्ये स्वातं य
रूपरेषा
1. पिरचय — 1:1-10
2. शुभवतर्मानाचे पर्माणीकरण — 1:11-2:21
3. िवश्वासाद्वारे समथर्न — 3:1-4:31
4. िवश्वासाचे जीवनमान आिण स्वातं य — 5:1-6:18

1-2 गलती पर्ांतातील मंडळ्यांस; मनुष्यांकडून िकंवा मनुष्यांच्याद्वारे नव्हे,
तर येशू िखर्स्ताच्याद्वारे आिण ज्याने त्यास मरण पावलेल्यातनू उठवले
तो देविपता, ह्याच्याद्वारे झालेला परे्िषत पौल, याच्याकडून आिण माझ्या
सोबतीचे सवर् बंधकूडून, 3 देव जो िपता व आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्यांजकडून
तुम्हास कृपा व शांती असो. 4 आपल्या देविपत्याच्या इच्छेपर्माणे, या
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आताच्या दुष्ट युगातनू आपल्याला सोडवण्यास, पर्भू येशू िखर्स्ताने आपल्या
पापांबद्दल, स्वतःला िदले. 5 देविपत्याला युगानुयुग गौरव असो. आमेन.

6 मला आश्चयर् वाटते की, ज्याने तुम्हास िखर्स्ताच्या कृपेत पाचारण केले
त्याच्यापासनू, इतक्या लवकर, तुम्ही दुसर्  या शुभवतर्मानाकडे वळला आहात.
7 दुसरे कोणतेही शुभवतर्मान नाही; पण तुम्हास घोटाळ्यात पाडणारे आिण
िखर्स्ताचे शुभवतर्मान िवपरीत करण्याची इच्छा असणारे असे िकत्येक आहेत.
8 तर जे शुभवतर्मान आम्ही तुम्हास सांिगतले त्याच्याहनू िनराळे शुभवतर्मान
जर आम्ही सांिगतले िकंवा स्वगार्तील आलेल्या देवदतूानेही सांिगतले, तरी तो
शािपत असो. 9 आम्ही अगोदर सांिगतले आहे तसेच आता मी पुन्हा सांगतो
की, कोणी तुम्हास, जे तुम्ही स्वीकारले त्याच्यापेक्षा, िनराळे शुभवतर्मान कोणी
तुम्हास सांिगतल्यास तो शािपत असो.

10 मी आता मनुष्याची िकंवा मी देवाची मनधरणी करावयास पाहत आहे?
मी मनुष्यांना संतुष्ट करावयास पाहत आहे काय? मी अजनूपयर्ंत मनुष्यांना
संतोषवीत असतो, तर मी िखर्स्ताचा दास नसतो.

11 कारण, बंधूंनो, मी तुम्हास सांगतो की, मी ज्या शुभवतर्मानाची घोषणा
केली ती मनुष्याच्या सांगण्यापर्माणे नाही. 12 कारण ती मला मनुष्याकडून
िमळाली नाही तसेच ती मला कोणी िशकवलीही नाही; पण येशू िखर्स्ताच्या
पर्कटीकरणाने ती मला पर्ाप्त झाली. 13 तुम्ही माझ्या, यहदूी धमार्तील,
पवूी र्च्या आचरणािवषयी ऐकले आहे की, मी देवाच्या मंडळीचा अत्यंत छळ
करून ितचा नाश करीत असे. 14 आिण मी माझ्या पवूर्जांच्या पर्थांिवषयी
पुष्कळ अिधक आवेशी असल्यामुळे माझ्या लोकांतल्या माझ्या वयाच्या
पुष्कळ लोंकापेक्षा यहदूी धमार्त मी पुढे गेलो होतो.

15 पण ज्या देवाने मला आईच्या उदरापासनू वेगळे केले व आपल्या कृपेने
मला बोलावले, त्यास जेव्हा बरे वाटले की, 16 आपल्या पुतर्ाला माझ्याद्वारे
पर्कट करावे, म्हणजे परराष्ट्रीयांमध्ये मी त्याच्या शुभवतर्मानाची घोषणा
करावी तेव्हा मी हे कोणत्याही मानवाची मसलत न घेता, 17 आिण माझ्या
पवूी र् झालेल्या परे्िषतांकडे यरूशलेमेस वर न जाता, पण मी लगेच अरबस्तान
देशास िनघनू गेलो व तेथनू िदिमष्कास पुन्हा परत आलो.

18 पुढे, तीन वषार्नंंतर, मी केफाला भेटण्यास वर यरूशलेमास गेलो
आिण पंधरा िदवस मी त्याच्याजवळ रािहलो; 19 पण पर्भचूा भाऊ याकोब
ह्याच्यािशवाय मी इतर परे्िषतांपैकी दुसरा कोणीही माझ्या दृष्टीस पडला
नाही. 20 मी जे तुम्हास िलिहत आहे, ते पाहा, देवासमोर, मी खोटे बोलत
नाही. 21 त्यानंतर मी िसरीया व िकिलिकया पर्ांतांत आलो 22 आिण िखर्स्तात
असलेल्या, यहदूीया पर्ांतातील मंडळ्यांना मी अपिरिचत होतो. 23 त्यांच्या
ऐकण्यात एवढेच येत असे की, ‘पवूी र् आमचा छळ करणारा ज्या िवश्वासाचा



1:24 331 पौलाचे गलतीकरांस पतर् 2:14

मागे नाश करीत होता त्याची तो आता सुवातार् सांगत आहे.’ 24 आिण ते
माझ्यािवषयी देवाचे गौरव करू लागले.

2
1 नंतर, चौदा वषार्नंी मी पुन्हा, बणर्बाबरोबर, यरूशलेम शहरास वर गेलो, मी

आपल्याबरोबर तीतालाही नेले. 2 मला पर्कटीकरण झाल्यापर्माणे मी गेलो
आिण जे शुभवतर्मान मी परराष्ट्रीयात गाजवत असतो, ती मी त्यांच्यापुढे
मांडले; पण जे िवशेष मानलेले होते त्यांना एकांती मांडले; नाही तर, मी व्यथर्
धावतो िकंवा धावलो, असे कदािचत् झाले असते. 3पण माझ्याबरोबर असलेला
तीत हा गर्ीक असल्यामुळे, त्यालाही संुता करून घेण्यास भाग पाडण्यात आले
नाही. 4आिण गुप्तपणे आत आणलेल्या खोट ा बंधमुूळे देखील भाग पाडण्यात
आले नाही; ते आम्हास दास्यात घालण्याकरता, िखर्स्त येशमूध्ये जी मोकळीक
आपल्याला आहे ते हेरण्यास, चोरून आत आले होते. 5 शुभवतर्मानाचे सत्य
तुमच्याकडे रहावे म्हणनू आम्ही त्यांना घटकाभरही वश होऊन त्यांच्या अधीन
झालो नाही. 6 तरीही, जे िवशेष मानलेले कोणी होते त्यांच्याकडून (ते कसेिह
असोत होते त्याचे मला काही नाही; देव मनुष्याचे बाह्य रूप पाहत नाही.)
कारण जे िवशेष मानलेले होते त्यांनी मला काही अिधक िदले नाही. 7 तर
उलट संुता झालेल्या यहदू्यांना शुभवतर्मान सांगणे जसे पेतर्ावर सोपवले होते
तसेच संुता न झालेल्या परराष्ट्रीय लोकांस शुभवतर्मान सांगणे माझ्यावर
सोपवले आहे, हे त्यांनी बिघतले. 8 कारण ज्याने पेतर्ाच्याद्वारे संुता झालेल्या
लोकात परे्िषतपणा चालवावयास शक्ती पुरवली त्याने मलाही परराष्ट्रीयात
तो चालवण्यास शक्ती पुरवली. 9आिण त्यांनी मला िदलेले कृपादान ओळखनू,
याकोब, केफा व योहान हे जे आधारस्तंभ होते त्यांनी मला व बणर्बाला उजव्या
हातांनी हस्तांदोलन केले, ते ह्यासाठी की, आपण देवाच्या कायार्ंत सहभागी
आहोत हे दशर्वावे व आम्ही परराष्ट्रीयांकडे आिण त्यांनी संुता झालेल्याकडे
जावे. 10 मातर् आम्ही गिरबांची आठवण ठेवावी, अशी त्यांची इच्छा होती;
आिण मी तर त्याच गोष्टी करण्यास उत्कंठीत होतो.

( )
11 आिण त्यानंतर, केफा अंत्युिखयास आला असता, मी त्याच्यासमोर त्यास

आडवा आलो, कारण तो दोषीच होता. 12 कारण याकोबापासनू िकत्येकजण
येण्याअगोदर तो अन्यजाती लोकांबरोबर जेवत असे; पण ते आल्यावर तो संुता
झालेल्या लोकांस िभऊन त्याने माघार घेऊन वेगळा राहू लागला. 13 तेव्हा
तसेच दुसर्  या यहदूी िवश्वास ठेवणार्यांनीही त्याच्याबरोबर ढोंग केले; त्यामुळे
बणर्बादेखील त्यांच्या ढोंगाने ओढला गेला. 14 पण मी जेव्हा हे बिघतले की,
शुभवतर्मानाच्या सत्यापर्माणे ते नीट चालत नाहीत, तेव्हा सवार्संमोर मी
केफाला म्हटले, “तू स्वतः यहदूी असनू तू जर परराष्ट्रीयापर्माणे राहतोस
आिण यहदू्यांपर्माणे वागत नाहीस, तर जे परराष्ट्रीयांनी यहदू्यांसारखे वागावे
म्हणनू तू त्याच्यावर जुलमू किरतोस हे कसे?”
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15 आम्ही जन्मापासनूच यहदूी आहोत, पापी परराष्ट्रीयातले नाही. 16 तरी
मनुष्य िनयमशास्तर्ातील कृत्यांनी नीितमान ठरत नाही तर येशू िखर्स्तावरील
िवश्वासाच्याद्वारे ठरतो, हे ओळखनू आम्हीही िखर्स्त येशवूर िवश्वास ठेवला;
ह्यासाठी की, िवश्वासाने मनुष्य नीितमान ठरवला जातो, म्हणनू आम्हीही येशू
िखर्स्तावर िवश्वास ठेवला; म्हणजे आम्ही िखर्स्तावरील िवश्वासाने नीितमान
ठरावे, िनयमशास्तर्ातील कृत्यांनी पाळून नाही, कारण िनयमशास्तर्ातील
कृत्यांनी मनुष्यजातीपैकी कोणीही नीितमान ठरणार नाही. 17 पण िखर्स्तात
नीितमान ठरवले जाण्यास पाहत असता जर आपणदेखील पापी आढळलो तर
िखर्स्त पापाचा सेवक आहे काय? कधीच नाही. 18 कारण मी जे पाडले आहे
ते पुन्हा उभारले तर मी स्वतःला िनयमशास्तर् मोडणारा ठरवीन. 19 कारण
मी िनयमशास्तर्ाद्वारे िनयमशास्तर्ाला मरण पावलो आहे, ह्यासाठी की, मी
देवाकरता जगावे. 20 मी िखर्स्ताबरोबर वधस्तंभावर िखळलेला आहे आिण
ह्यापुढे मी जगतो असे नाही तर िखर्स्त माझ्याठायी जगतो आिण आता
देहामध्ये जे माझे जगणे आहे ते देवाच्या पुतर्ावरील िवश्वासाच्याद्वारे आहे.
त्याने माझ्यावर पर्ीती केली व स्वतःला माझ्याकिरता िदले. 21 मी देवाची
कृपा व्यथर् करीत नाही कारण जर नीितमत्त्व िनयमशास्तर्ाकडून असेल तर
िखर्स्ताचे मरण िवनाकारण झाले.

3
,

1 अहो बुद्धीहीन गलतीकरांनो, वधस्तंभावर िखळलेला येशू िखर्स्त ज्यांच्या
डोळ्यांपुढे वणर्न करून ठेवला होता, त्या तुम्हास कोणी भुलिवले आहे? 2 मला
तुम्हापासनू इतकेच समजवनू घ्यावयाचे आहे की, तुम्हास जो पिवतर् आत्मा
िमळाला तो िनयमशास्तर्ातील कृत्यांनी िमळाला की, सुवातार् ऐकून िवश्वास
ठेवल्यामुळे िमळाला? 3 तुम्ही इतके बुद्धीहीन आहात काय? तुम्ही देवाच्या
आत्म्याने पर्ारंभ केल्यावर आता देहस्वभावाने पणूर्त्व िमळवू पाहत आहात
काय? 4 तुम्ही इतके दुःखे सोसली हे व्यथर् काय? ह्याला व्यथर् म्हणावे काय!
5 म्हणनू जो तुम्हास देवाचा आत्मा पुरवतो आिण तुमच्यात चमत्कार करतो तो
हे जे सवर् करतो ते िनयमशास्तर्ातील कृत्यांनी करतो की, सुवातार् ऐकून िवश्वास
ठेवल्यामुळे ते तो करतो?

6 ज्यापर्माणे अबर्ाहामानेही देवावर िवश्वास ठेवला व ते त्यास नीितमत्त्व
असे गणण्यात आले. तसे हे झाले. 7 ह्यावरून तुम्ही समजनू घ्या की, जे
िवश्वास ठेवतात तेच अबर्ाहामाचे वंशज आहेत. 8 आिण देव परराष्ट्रीयांना
िवश्वासाने नीितमान ठरवणार या पवूर्ज्ञानामुळे शास्तर्लेखाने, अबर्ाहामाला
पवूी र्च शुभवतर्मान सांिगतले की, ‘तुझ्याकडून सवर् राष्ट्रांना आशीवार्द िमळेल.’
9तर मग जे िवश्वास ठेवतात त्यांना िवश्वासू अबर्ाहामाबरोबर आशीवार्द िदला
गेला आहे.
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10 कारण िनयमशास्तर्ातील कृत्यांवर िजतके अवलंबनू राहणारे आहेत
िततके शापाच्या अधीन आहे कारण पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे
की, ‘िनयमशास्तर्ाच्या पुस्तकात जे िलिहलेले आहे ते सवर् पाळण्यास जो
िटकून राहत नाही तो शािपत आहे.’ 11 िनयमशास्तर्ाने कोणीही देवासमोर
नीितमान ठरत नाही, हे उघड आहे; कारण ‘नीितमान िवश्वासाने जगेल.’
12 आिण िनयमशास्तर् तर िवश्वासाचे नाही पण ‘जो त्यातील कृत्ये आचरतो
तो त्यांच्यायोगे जगेल.’ 13 आपल्याबद्दल िखर्स्त शाप झाला आिण
त्याने आपणाला िनयमशास्तर्ाच्या शापापासनू खंडणी भरून सोडिवले; असा
शास्तर्लेख आहे ‘जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे तो शािपत आहे’, असा
शास्तर्लेख आहे. 14 ह्यात उदे्दश हा की, अबर्ाहामाला िदलेला आशीवार्द
िखर्स्त येशचू्या द्वारे परराष्ट्रीयांना िमळावा, म्हणजे आपल्या िवश्वासाद्वारे
आत्म्यािवषयीचे अिभवचन िमळावे.

15 आिण बंधूंनो, मी हे व्यावहािरक दृष्टीने बोलतो. एखाद्या मनुष्याचा
करारदेखील तो स्थािपत केला गेल्यानंतर कोणी रद्द करीत नाही िकंवा त्यामध्ये
भर घालीत नाही. 16 आता, जी वचने अबर्ाहामाला व त्याच्या संतानाला
िदली होती. तो ‘संतानांना’ असे अनेकािवषयी म्हणत नाही, पण ‘तुझ्या
संतानाला’ असे एकािवषयी म्हणतो आिण तो एक िखर्स्त आहे. 17आिण, मी हे
म्हणतो की, देवाने तो करार आधीच स्थापल्यावर चारशेतीस वषार्नंंतर झालेल्या
िनयमशास्तर्ामुळे संपुष्टात येऊन त्यामुळे अिभवचन रद्द करू होत नाही.
18 कारण वतन जर िनयमशास्तर्ाने पर्ाप्त होते, तर ते ह्यापुढे अिभवचनाने
होणार नाही; परंतु अबर्ाहामाला देवाने ते कृपेने अिभवचनाद्वारे िदले.

19 तर मग िनयमशास्तर् कशाला? कारण, ज्या संतानास वचन िदले
होते त्याचे येणे होईपयर्ंत ते उल्लंघनामुळे िनयमशास्तर् देण्यात आले; ते
मध्यस्थाच्या हाती देवदतूांच्याद्वारे नेमनू आले. 20 मध्यस्थ हा एकपेक्षा
अिधकांसाठी असतो; तरीही देव तर एकच आहे.

21 तर काय िनयमशास्तर् हे देवाच्या वचनािवरुद्ध आहे? कधीच नाही
कारण जीवन देण्यास समथर् असलेले िनयमशास्तर् देण्यात आले असते तर,
नीितमत्त्व खरोखरच िनयमशास्तर्ाने पर्ाप्त झाले असते. 22 तरी त्याऐवजी,
िनयमशास्तर्ाने सवार्सं पापामध्ये कोंडून ठेवले, या उदे्दशासाठी की, िवश्वास
ठेवणार् यांना येशू िखर्स्ताच्या िवश्वासाने जे अिभवचन आहे ते देण्यात यावे.

23 परंतु िखर्स्तात िवश्वास आला त्यापुवी र्, हा जो िवश्वास पर्कट होणार
होता,तो येण्याअगोदर आपण बंिदवान असता आपल्याला िनयमशास्तर्ाखाली
असे रखवालीत ठेवले होते. 24 ह्यांवरून आपण िवश्वासाने नीितमान ठरिवले
जावे म्हणनू िनयमशास्तर् आपल्याला िखर्स्ताकडे पोहचवणारे बालरक्षक होते.
25 पण आता, िवश्वासाचे येणे झाले आहे म्हणनू आपण ह्यापुढे बालरक्षकाच्या
अधीन रािहलो नाही.

26 पण तुम्ही सवर् िखर्स्त येशवूरील िवश्वासाच्याद्वारे देवाचे पुतर् आहात.
27कारण िखर्स्तात तुम्हामधील िजतक्यांचा बािप्तस्मा झाला आहे िततक्यांनी
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िखर्स्ताला पिरधान केले आहे. 28यहदूी िकंवा गर्ीक, दास िकंवा स्वतंतर् नाही,
पुरूष िकंवा स्तर्ी हा भेदच नाही कारण िखर्स्त येशमूध्ये तुम्ही सवर्जण एकच
आहात. 29 आिण तुम्ही जर िखर्स्ताचे आहा; तर तुम्ही अबर्ाहामाचे संतान
आिण अिभवचनापर्माणे वारीस आहात.

4

1 आता मी म्हणतो की, वारीस लहान बाळ आहे, तोपयर्ंत तो सवार्चंा
धनी असनूही त्याच्यामध्ये व दासामध्ये काही फरक नसतो. 2 पण िपत्याने
ठरवलेल्या मुदतीपयर्ंत तो िशक्षकांच्या व कारभार्याच्या स्वाधीन असतो.
3 अशापर्कारे आपणदेखील बाळ असताना, आपण जगाच्या पर्ाथिमक
िशक्षणाच्या दास्यात होतो. 4 पण काळाची पणूर्ता झाली तेव्हा देवाने आपल्या
पुतर्ाला पाठवले; तो स्तर्ीपासनू जन्मास आला, िनयमशास्तर्ाधीन असा
जन्मास आला, 5 ह्यात उदे्दश हा होता की, िनयमशास्तर्ाखाली असलेल्यांना
त्याने खंडणी भरून सोडवावे; म्हणजे आपल्याला पुतर् होण्याचा हक्क िमळावा.
6 आिण तुम्ही पुतर् आहात म्हणनू, देवाने अब्बा-िपता, अशी हाक मारणार्या
आपल्या पुतर्ाच्या आत्म्याला तुमच्याआमच्या अंतःकरणात पाठवले आहे;
7 म्हणनू तू आतापासनू दास नाही तर पुतर् आहेस; आिण पुतर् आहेस, तर
देवाच्याद्वारे वारीसही आहेस.

8 तथािप पवूी र् तुम्ही देवाला ओळखीत नव्हता, तेव्हा, जे स्वभावतः देव
नाहीत त्यांचे दास होता; 9 पण आता तुम्ही देवाला ओळखीत असताना
िकंवा देव तुम्हास ओळखीत असताना तुम्ही त्या दुबर्ळ व िनःसत्व पर्ाथिमक
िशक्षणाकडे पुन्हा कसे परत जाता? आिण पुन्हा त्यांच्या दास्यात राहण्याची
इच्छा करता? 10 तुम्ही िदवस, मिहने, ऋतू आिण वष पाळता. 11 तुमच्यासाठी
मी केलेले शर्म कदािचत व्यथर् झाले असतील, अशी मला तुमच्यािवषयी भीती
वाटते.

12 बंधूंनो, मी तुम्हास िवनवणी करतो की, तुम्ही माझ्यासारखे व्हा,
कारण मीही तुमच्यासारखा होतो. तुम्ही माझे काहीच वाईट केले नाही.
13पर्थम तुम्हास शुभवतर्मान सांगण्याचा पिहला पर्संग मला माझ्या शारीरीक
व्याधीमुळे िमळाला हे तुम्हास मािहत आहे. 14 आिण माझ्या देहाच्या
अशक्तपणात तुमची परीक्षा होत असता, तुम्ही ितरस्कार केला नाही पण माझा
देवाच्या दतूासारखा, िखर्स्त येशसूारखा स्वीकार केला. 15 तर तेव्हाचा तुमचा
तो आशीवार्द कोठे आहे? कारण, मी तुमच्यािवषयी साक्ष देतो की, शक्य असते
तर तुम्ही मला तुमचे स्वतःचे डोळे काढून िदले असते. 16 मग मी तुम्हास खरे
सांगतो म्हणनू मी तुमचा वैरी झालो आहे काय? 17 ते लोक तुमच्यािवषयी
आवेशी आहेत तरी चांगल्या पर्कारे नाही पण तुम्ही त्यांच्यािवषयी आवेशी
असावे म्हणनू ते तुम्हास आमच्यापासनू वेगळे करू पाहतात. 18 तर चांगल्या
कारणांसाठी सवर्दा आवेशी असणे हे चांगले आिण मी तुम्हाजवळ पर्त्यक्ष
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आहे तेव्हाच मातर् आवेशी असावे असे नाही. 19 माझ्या मुलांनो, तुमच्यात
िखर्स्ताचे रूप िनमार्ण होईपयर्ंत मला तुमच्यासाठी पुन्हा पर्सतूी वेदना होत
आहेत. 20ह्यावेळी मी तुमच्याबरोबर हजर असतो आिण आवाज चढवनू बोलता
आले असते तर मला बरे वाटले असते कारण तुमच्यािवषयी मी संशयात आहे.

. 21:8-21; . 54:1
21 जे तुम्ही िनयमशास्तर्ाधीन व्हावयास पाहता ते तुम्ही िनयमशास्तर् ऐकत

नाही काय? हे मला सांगा. 22 कारण पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे
की, अबर्ाहामाला दोन पुतर् होतेः एक दासीपासनू व एक स्वतंतर् स्तर्ीपासनू
झालेला. 23 पण दासीपासनू झालेला देहस्वभावानुसार जन्माला आला होता;
तर स्वतंतर् स्तर्ीपासनू झालेला वचनामुळे जन्मला. 24या गोष्टी दृष्टांतरूपाने
समजावल्या जावू शकतात. त्या िस्तर्या दोन करारासारख्या आहेत एक
सीनाय पवर्तावरून केलेला व दास्यासाठी मुलांना जन्म देणारा करार म्हणजे
हागार होय. 25 कारण ही हागार अरबस्तानातील सीनाय पवर्त आहे आिण
ती आ ाच्या यरूशलेमेच्या जोडीची आहे. आपल्या मुलांबाळांसह दास्यात
आहे. 26 नवीन वरील यरूशलेम स्वतंतर् आहे; ही आपल्या सवार्चंी आई आहे.
27 पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, “अगे वंध्ये, तुला मलू होत नसले
तरी,तू आनंिदत हो! ज्या तुला पर्सिूतवेदना होत नाही,ती तू आनंदाने जयघोष
कर! आनंदाची आरोळी मार! कारण िजला पती आहे ितच्या मुलांपेक्षा, आशा
सोडलेल्या स्तर्ीची मुले अिधक आहेत.”

28 आता बंधनूो, इसहाकासारखे तुम्ही अिभवचनाची संतती आहात. 29 परंतु
त्यावेळेस देहस्वभावानुसार जो जन्मला होता, त्याने जो आत्म्यानुसार
जन्मलेल्या मुलाचा छळ केला, तसा आताही होत आहे. 30 पण शास्तर्लेख
काय सांगतो? ‘तू त्या दासीला व ितच्या मुलाला घालवनू दे; कारण दासीचा
मुलगा स्वतंतर् स्तर्ीच्या मुलाबरोबर वारीस होणारच नाही.’ 31तर मग, बंधूंनो,
आपण दासीची मुले नाही, पण स्वतंतर् स्तर्ीची मुले आहोत.

5
1 या स्वातं याकिरता िखर्स्ताने आपल्याला मोकळे केले आहे म्हणनू

त्यामध्ये तुम्ही िटकून राहा आिण दासपणाच्या जुवाखाली पुन्हा सापडू नका.
?

2 पाहा, मी पौल तुम्हास हे सांगतो की, तुम्ही जर संुता करून घेतली तर
तुम्हास िखर्स्ताचा उपयोग नाही. 3कारण संुता झालेल्या पर्त्येक मनुष्यास मी
हे पुन्हा िनक्षनू सांगतो की, तो संपणूर् िनयमशास्तर् पाळण्यास बांधलेला आहे.
4 िनयमशास्तर्ाने नीितमान ठरण्याची इच्छा धरता ते तुम्ही िखर्स्ताला अंतरला
आहा; तुम्ही कृपेला अंतरला आहा, 5 कारण आपण देवाच्या आत्म्याच्याद्वारे,
िवश्वासाने, नीितमत्त्वाची आशा धरून वाट पाहत आहोत. 6 िखर्स्त येशमूध्ये
संुता काही कामाची नाही आिण संुता न होण्यात काही सामथ्यर् आहे असे नाही;
तर पर्ीतीच्या द्वारे कायर् करणारा िवश्वास त्याच्यात सामथ्यर् आहे. 7 तुम्ही
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चांगले धावत होता; तुम्ही खरेपणाला मान्य होऊ नये म्हणनू तुम्हास कोणी
अडथळा केला? 8 तुम्हास जो बोलवत आहे त्या परमेश्वराची ही िशकवण
नाही, 9 ‘थोडेसे खमीर सगळा कणकेचा गोळा फुगवते.’ 10 मला तुमच्यािवषयी
पर्भमूध्ये खातरी आहे की, तुम्ही दुसरा िवचार करणार नाही पण तुम्हास
घोटाळ्यात पाडणारा मग तो कोणी का असेना तो दंड भोगील. 11आिण बंधूंनो,
मी जर अजनू संुतेचा उपदेश करीत असलो,तर अजनू माझा छळ का होत आहे?
मग तसे असते तर वधस्तंभाचे अडखळण नाहीसे झाले आहे. 12 तुमच्या ठायी
अिस्थरता उत्पन्न करणारे स्वतःला छेदनू घेतील तर बरे होईल.

13 कारण बंधूंनो, तुम्हास स्वातं यतेकिरता बोलावले गेले आहे. तरी त्या
स्वतंतर्तेने देह वासनांना संधी देऊ नका. पण पर्ीतीने एकमेकांची सेवा करा.
14 कारण, ‘जशी आपणावर तशीच आपल्या शेजार् यावर पर्ीती करा.’ हे एकच
वचन पाळल्याने सवर् िनयमशास्तर् पणूर्पणे पाळण्यात आले आहे. 15 पण तुम्ही
जर एकमेकांना चावता आिण खाऊन टाकता, तर तुम्ही एकमेकांचा नाश करू
नये म्हणनू जपा.

16 म्हणनू मी म्हणतो, आत्म्याच्या परे्रणेने चाला, म्हणजे तुम्ही देहाची
वासना पणूर् करणारच नाही. 17 कारण देहवासना देवाच्या आत्म्यािवरुद्ध आहे
आिण आत्मा देहवासनेिवरुद्ध आहे; हे परस्परांस िवरूद्ध आहेत, यासाठी की
जे काही तुम्ही इिच्छता ते तुम्ही करू नये. 18 तुम्ही देवाच्या आत्म्याच्या
परे्रणेने चालवलेले आहात तर तुम्ही िनयमशास्तर्ाच्या अधीन नाही. 19आता
देहाची कामे उघड आहेत आिण ती हीः व्यिभचार, अमंगळपणा, कामातुरपणा,
20 मतूी र्पजूा, जादटूोणा, वैर, कलह, ईष्यार्, राग, िवरोध, फुटी, गट, 21 मत्सर,
धंुदी, दंगल आिण ह्यांसारखी आणखी; ह्यांिवषयी मी जसे पवूी र् सांिगतले
होते तसे आता आधी सांगतो की, या गोष्टी करणार् यांना देवाच्या राज्याचे
वतन िमळणार नाही. 22 पिवतर् आत्म्याच्याद्वारे िनष्पन्न होणारे फळही
आहेत पर्ीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, िवश्वासपूणा,
23 सौम्यता, इंिदर्यदमन हे आहे; अशांिवरूद्ध िनयमशास्तर् नाही. 24 जे
िखर्स्त येशचेू आहेत त्यांनी देहाच्या भावना व वासनांसिहत देहस्वभावाला
वधस्तंभावर िखळले आहे.

25आपण जर देवाच्या आत्म्याच्या सामथ्यार्ने जगतो तर आपण आत्म्याच्या
परे्रणेनेच चालावे. 26 आपण पोकळ अिभमान बाळगणारे, एकमेकाला चीड
आणणारे व एकमेकांचा हेवा करणारे असे होऊ नये.

6
1 बंधूंनो, कोणी मनुष्य एखाद्या अपराधात सापडला, तर तुम्ही जे आित्मक

आहात ते त्यास सौम्यतेच्या आत्म्याने पुनःस्थािपत आणा; तू स्वतःही परीके्षत
पडू नये म्हणनू स्वतःकडे लक्ष दे. 2 तुम्ही एकमेकांची ओझी वाहा म्हणजे
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अशाने िखर्स्ताचा िनयम पणूर् कराल. 3 कारण आपण कोणी नसता कोणीतरी
आहोत असे मानतो, तो स्वतःला फसवतो. 4 पण पर्त्येकाने स्वतःच्या
कामाची परीक्षा करावी आिण मग, त्यास दुसर्  याच्या संबंधात नाही, पण केवळ
आपल्यात अिभमानाला जागा िमळेल. 5 कारण पर्त्येकाने आपला स्वतःचा
भार वािहलाच पािहजे.

6 ज्याला वचनाचे िशक्षण िमळते त्याने िशक्षण देणार् याला सवर् पर्कारच्या
चांगल्या पदाथार्चंा वाटा द्यावा.

7 फसू नका, देवाचा उपहास होणार नाही कारण मनुष्य जे काही पेरतो तेच
पीक त्यास िमळेल. 8 कारण जो आपल्या देहाकरता पेरतो त्यास देहाकडून
नाशाचे पीक िमळेल, पण जो देवाच्या आत्म्याकरता पेरतो त्यास आत्म्याकडून
सावर्कािलक जीवनाचे पीक िमळेल. 9 आिण चांगले करण्याचा आपण कंटाळा
करू नये; कारण आपण खचलो नाही, तर िनयोिजत समयी कापणी करू.
10 म्हणनू आपल्याला संधी असेल तसे आपण सवार्चें बरे करावे व िवशेषतः
िवश्वासाने एका घराण्यात एकतर् आलेल्या िवश्वास ठेवणार्यांचे बरे करावे.

11 पाहा, िकती मोठ ा अक्षरात, मी तुम्हास स्वतःच्या हाताने िलिहत
आहे. 12 िजतके दैिहक गोष्टीचंा डौल िमरवू पाहतात असे िततके िखर्स्ताच्या
वधस्तंभामुळे त्यांचा छळ होऊ नये म्हणनूच तुम्हास संुता करून घेण्यास भाग
पाडतात; 13 कारण ज्यांची संुता झाली आहे ते स्वतः तर िनयमशास्तर् पाळीत
नाहीत पण तुमच्या देहावरून नावाजनू घेण्यासाठी, म्हणनू, तुमची संुता
व्हावी अशी त्यांची इच्छा बाळगतात. 14 आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्या
वधस्तंभाच्या अिभमानािशवाय कशाचाही अिभमान बाळगणे माझ्यापासनू दरू
राहो पण ज्याच्या द्वारे जग मला आिण मी जगाला वधस्तंभावर िखळलेला
आहे. 15कारण संुता होण्यात िकंवा संुता न होण्यात काही नाही,तर नवी उत्प ी
हीच काय ती होय. 16 आिण जे या िनयमाने चालतात अशा सवार्ंवर व देवाच्या
इसर्ाएलावर शांती व दया असो.

17 आतापासनू कोणी मला तर्ास देऊ नये, कारण मी आपल्या शरीरावर
येशचू्या खुणा धारण केल्या आहेत.

18 बंधूंनो, आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताची कृपा तुमच्या बरोबर असो. आमेन.
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इिफसकरांस पतर्

इिफस 1:1, परे्िषत पौलाला इिफस पुस्तकाचे लेखक म्हणनू ओळखते.
मंडळीच्या आरंभापासनू इिफसकरांस पतर् पौलाने िलिहलेले होते आिण
परे्िषतीय विडलांना-रोमचे सौम्य, इग्नािटयस, हमार्स आिण पॉलीकापर् यांचे
सवार्त जुने भाष्य केले होते.

साधारण इ.स. 60.
रोममध्ये तुरंुगात असताना पौलाने हे पतर् िलिहले असावे.

पर्ाथिमक पर्ाप्तकतार् म्हणनू इिफस येथील मंडळी. पौल स्पष्ट संकेत देतो
की त्याचे हेतू वाचक लोक अन्य जातीय आहेत. इिफस 2:11-13 मध्ये, तो
स्पष्टपणे सांगतो की त्याचे वाचक “जन्मतःच अन्य जातीय” होते (2:11)
आिण म्हणनूच यहदूी लोकांनी अन्य जातीय लोकांना “वचनबद्ध कराराचे
अनोळखी” असे मानले (2:12). त्याचपर्कारे, इिफस 3:1 मध्ये, पौलाने हे
वाचकांना सांिगतले की तो तुरंुगातील कैदी आहे.

पौलाने असा िनष्कषर् काढला की िखर्स्तासारखी पिरपक्वता असलेले
सवर्जण हे लेख पर्ाप्त करतील. इिफस पुस्तकामध्ये असलेल्या सोहळ्यामध्ये
परमेश्वराच्या खर्या मुलांना िवकिसत करण्यासाठी आवश्यक िशस्त
आहे. िशवाय, इिफसमधील अभ्यासाचा िवश्वास दृढ करण्यासाठी आिण
िवश्वासाहर्ता पर्स्थािपत करण्यास मदत होईल जेणेकरून ते उदे्दश आिण
परमेश्वराने त्यांना िदलेले बोलावणे पणूर् करू शकतील. पौलाने इिफसच्या
िवश्वास ठेवणार्यांना त्यांच्या िखर्स्ती िवश्वासात बळकट करण्याचे आिण
मंडळीचे स्वरूप आिण उदे्दश स्पष्ट करून हे स्पष्ट केले पािहजे. पौलाने
इिफसमधील अनेक शब्दांचा वापर केला जे त्यांचा पवूी र्चा धमर्, मुख्य-शरीर,
पिरपणूर्ता, गढू, वय, शासक, इत्यादी त्यांच्या यहदूी िखर्स्ती लोकांशी पिरिचत
असतील. त्याने या शब्दांचा उपयोग वाचकांना दाखवनू िदला की िखर्स्त देव
आिण अध्याित्मक पर्ाण्यांच्या कोणत्याही शरे्णीपेक्षा शरे्ष्ठ आिण सवर्शरे्ष्ठ
आहे.

िखर्स्तामध्ये आशीवार्द
रूपरेषा
1. मंडळीतील सदस्यांसाठी िसद्धांत — 1:1-3:21
2. मंडळीतील सदस्यांसाठी कतर्व्ये — 4:1-6:24
1 इिफस शहरातील पिवतर् जन आिण िखर्स्त येशचू्या ठायी िवश्वास

ठेवणारे यांना, देवाच्या इच्छेद्वारे िखर्स्त येशचूा परे्िषत, पौल याच्याकडून
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2 देव आपला िपता आिण पर्भू येशू िखर्स्त यापासनू तुम्हास कृपा व शांती
असो.

3 आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताच्या िपत्याला धन्यवाद असो; स्वगी र्य
गोष्टीिवषयी पर्त्येक आित्मक आशीवार्द देऊन ज्या देवाने आम्हास
िखर्स्ताकडून आशीवार्िदत केले आहे. 4 देवाने िखर्स्तामध्ये िवश्वास
ठेवणार्यांना जगाच्या रचनेपवूी र्च िनवडले यासाठी की आम्ही त्याच्या
समक्षतेत पिवतर् आिण िनदो र्ष असावे. 5 देवाच्या पर्ीतीपर्माणे, येशू
िखर्स्ताद्वारे त्याचे स्वतःचे पुतर् होण्याकरता आम्हास द क घेण्यासाठी
पवूी र्च आमची नेमणकू केली. 6 त्याने हे सवर् देवाच्या गौरवी कृपेची स्तुती
व्हावी म्हणनू केले. ही कृपा त्याने त्याच्या िपर्य पुतर्ाद्वारे आम्हास भरपरू
केली. 7 त्या िपर्य पुतर्ाच्या ठायी रक्ताने खंडणी भरून आम्हास मुक्त
करण्यात आले आहे, देवाच्या कृपेच्या िवपुलतेने आम्हास आमच्या पापांची
क्षमा िमळाली आहे. 8 देवाची ही कृपा आम्हास सवर् ज्ञानाने आिण िववेकाने
भरपरू पुरवण्यात आली आहे. 9 देवाने गुप्त सत्याची योजना आपणास
कळवली आहे जी त्याने िखर्स्ताच्याद्वारे आपल्या इच्छेपर्माणे पर्दिशर्त केली.
10 देवाच्या योजनेपर्माणे जेव्हा काळाची पणूर्ता होईल तेव्हा तो स्वगार्तील
आिण पृथ्वीवरील सवर्काही िखर्स्तामध्ये एकतर् आणील.

11 देवाचे लोक म्हणनू आम्ही पवूी र्च िखर्स्तामध्ये त्याच्या योजनेपर्माणे
नेमले गेलो होतो, जो सवर् गोष्टी हेतुपवूर्क त्याच्या इच्छेपर्माणे करतो,
12 ह्यासाठी की िखर्स्ताच्या गौरवाची स्तुती यहदूी आमच्याकडून व्हावी,
ज्याच्यावर आम्ही आधीच आशा ठेवली. 13 िखर्स्ताद्वारे तुम्हीसुद्धा खर्या
वचनाची आिण तुमच्या तारणाची सुवातार् ऐकली आहे आिण त्यावर िवश्वास
ठेवला, तेव्हा पिवतर् आत्म्याच्या अिभवचनाचा तुम्हावर िशक्का मारण्यात
आलेला आहे. 14 त्याच्या िपर्यजनांची खंडणी भरून िमळवलेल्या मुक्तीसाठी
हा पिवतर् आत्मा आपल्या वतनाचा पुरावा आहे जेणेकरून देवाच्या गौरवाची
स्तुती व्हावी.

15 म्हणनू तुमच्यामधील असलेला पर्भू येशवूरचा िवश्वास व तुमची
पिवतर्जनांवरची पर्ीती िवषयी ऐकून 16 मीही तुमच्यासाठी देवाला धन्यवाद
देण्याचे आिण माझ्या पर्ाथर्नेत तुमची आठवण करण्याचे थांबवले नाही. 17 मी
अशी पर्ाथर्ना करतो की, आमच्या पर्भू येशू िखर्स्ताचा देव, गौरवी िपता,
ह्याने तुम्हास आपल्या ओळखीच्या ज्ञानाचा व पर्कटीकरणाचा आत्मा द्यावा;
18 म्हणजे तुमच्या मनाचे डोळे पर्कािशत होऊन तुम्हास हे समजावे की,
त्याच्या बोलवण्याच्या आशेची िनिश्चतता काय आहे, त्याच्या वतनाच्या
गौरवाची संप ी पिवतर् लोकात िकती आहे, 19 आिण आपण जे िवश्वास
ठेवणारे त्या आपल्यासाठी त्याच्या सामथ्यार्चे अपार महत्त्व ते काय ते तुम्ही
त्याच्या शक्तीशाली पराक्रमाच्या कामावरून ओळखनू घ्यावे.
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20 त्याने ती कृती िखर्स्ताच्याद्वारे करून त्यास मरणातनू उठिवले आिण
स्वगार्त देवाच्या उजव्या बाजलूा बसिवले. 21 त्याने त्यास सवर् अिधपती,
अिधकारी, सामथ्यर्, पर्भतू्व आिण पर्त्येक सामथ्यार्चे नाव जे याकाळी नव्हे
तर येणार्या काळीही िदले जाईल त्या सवार्पेंक्षा फार उंच केले. 22 देवाने
सवर्काही िखर्स्ताच्या पायाखाली केले आिण त्यास सवार्ंवर मंडळीचे मस्तक
म्हणनू िदले. 23 हेच िखर्स्ताचे शरीर. जो सवार्नंी सवर्काही भरतो त्याने ते
भरलेले आहे.

2
1आिण तुम्ही आपले अपराध आिण पापामुळे मरण पावला होता, 2ज्यामध्ये

तुम्ही पवूी र्चालत होता, हे तुमचे कृत्य जगाच्या चालीरीतीपर्माणे अंतरीक्षाचा
राज्यािधपती जो सैतान, म्हणजे आज्ञा मोडणार्या लोकात आता कायर्
करणार्या दुष्ट आत्म्याचा अिधपती, ह्याच्या वहीवाटीपर्माणे असे होते.
3 आम्ही सवर् यापवूी र् या अिवश्वासणार्यांमध्ये आपल्या शारीिरक वासनेने
वागत होतो, शरीर आिण मनाच्या इच्छेपर्माणे करत होतो व आम्ही स्वभावाने
इतरांपर्माणे राग येणारे लोक होतो. 4 पण देव खपू दयाळू आहे कारण त्याच्या
महान पर्ीतीने त्याने आमच्यावर परे्म केले. 5 आम्ही आमच्या अपराधामुळे
मरण पावलेले असता त्याने आम्हास िखर्स्ताबरोबर नवीन जीवन िदले. तुमचे
तारण कृपेने झाले आहे. 6 आिण आम्हास त्याच्याबरोबर उठवले आिण स्वगी र्य
स्थानात िखर्स्त येशसूोबत बसिवले. 7 यासाठी की, येशू िखर्स्तामध्ये त्याची
आम्हांवरील पर्ीतीच्याद्वारे येणार्या युगात त्याची महान कृपा दाखिवता यावी.
8 कारण देवाच्या कृपेने िवश्वासाच्याद्वारे तुम्हास िशके्षपासनू वाचवले आहे
आिण ते आमच्याकडून झाले नाही, तर हे दान देवापासनू आहे, 9 आपल्या
कमार्मुळे हे झाले नाही यासाठी कोणी बढाई मारू नये. 10कारण आम्ही देवाच्या
हाताची कृती आहोत जी िखर्स्तामध्ये आहे जेणेकरूण आम्ही जीवनात चांगली
कामे करावी जे देवाने आरंभीच योजनू ठेवले होते.

11 म्हणनू आठवण करा, एकेकाळी तुम्ही शरीराने परराष्ट्रीय होता आिण
ज्यांची शरीराची संुता मनुष्याच्या हाताने झालेली होती ते लोक स्वतःला संुती
असे म्हणत, ते त्यांना बेसंुती संबोधत. 12 त्यावेळी तुम्ही िखर्स्तापासनू वेगळे
होता, इसर्ाएलाच्या बाहेरचे होता, वचनाच्या कराराशी तुम्ही अपिरिचत असे
होता, तुम्ही तुमच्या भिवष्यािवषयी आशािवरिहत आिण देवहीन असे जगात
होता. 13 पण आता, िखर्स्त येशमूध्ये जे तुम्ही एकेकाळी देवापासनू दरू होता,
पण आता, येशू िखर्स्तामध्ये ते तुम्ही िखर्स्ताच्या रक्ताने त्याच्याजवळ आले
आहात.

14 कारण तोच आमची शांती आहे, त्याने यहदूी आिण िवदेशी या दोघांना
एक लोक असे केले. त्याच्या देहाने त्याने आम्हास एकमेकांपासनू दुभागणारी
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आडिभंत पाडून टाकली. 15 त्याने आज्ञािवधीचे कायदे आिण िनयमशास्तर्
आपल्या देहाने रद्द केले. यासाठी की स्वतःमध्ये दोघांचा एक नवा मनुष्य
िनमार्ण करून शांती आणावी. 16 त्याने वधस्तंभावर वैर जीवे मारून
त्याच्याव्दारे एका शरीरात दोघांचा देवाबरोबर समेट करावा. 17 िखर्स्त आला
आिण त्याने जे दरू होते त्यांना अिण जे जवळ होते त्यांना शांतीची सुवातार्
सांिगतली. 18 कारण येशचू्याद्वारे, आम्हा दोघांचा एका पिवतर् आत्म्यात
देवाजवळ पर्वेश होतो. 19 यामुळे तुम्ही आता परके आिण िवदेशी नाही. तर
त्याऐवजी तुम्ही पिवतर्जनांच्या बरोबरचे सहनागरीक आिण देवाचे कुटंुबीय
आहात 20 तुम्ही परे्िषत आिण संदेष्टे यांच्या िशक्षणाच्या पायावर बांधलेली
इमारत आहात आिण िखर्स्त येशू स्वतः ितचा कोनिशला आहे. 21 संपणूर्
इमारत त्याच्याद्वारे जोडली गेली आिण पर्भमूध्ये पिवतर् भवन होण्यासाठी
वाढत आहे. 22 त्याच्यामध्ये तुम्हीसुद्धा इतरांबरोबर देवाच्या आत्म्याद्वारे देवाचे
राहण्याचे िठकाण तयार करण्यासाठी एकतर् बांधले जात आहात.

3

1 या कारणासाठी मी पौल तुम्हा परराष्ट्रीयांसाठी िखर्स्त येशचूा बंिदस्थ
आहे. 2 देवाची कृपा तुमच्यासाठी मला िमळाली आहे ितच्या कायार्िवषयी
तुम्ही ऐकून असाल; 3 जसे मला पर्गटीकरणाद्वारे सत्याचे गुिपत कळवले गेले
मी त्यावर कमी िलहीले आहे. 4 जेव्हा तुम्ही ती वाचाल तेव्हा िखर्स्ताच्या
खर्या रहस्यािवषयीचे माझे ज्ञान तुम्हास समजेल, 5 ते रहस्य जसे आता
आत्म्याच्याद्वारे त्याच्या पिवतर् परे्िषतांना आिण संदेश देणार्यांना पर्कट
करण्यात आले आहे, तसे ते इतर िपढ ांच्या मनुष्य संततीला सांगण्यात
आले नव्हते. 6 हे रहस्य ते आहे की, परराष्ट्रीय येशू िखर्स्तामध्ये
शुभवतर्मानाद्वारे आमच्याबरोबर वारसदार आिण एकाच शरीराचे अवयव आहेत
आिण अिभवचनाचे भागीदार आहेत.

7 देवाच्या कृतीच्या सामथ्यार्चा पिरणाम म्हणनू जे कृपेचे दान मला देण्यात
आले होते त्यामुळे मी त्या शुभवतर्मानाचा सेवक झालो. 8 जरी मी सवर् पिवतर्
जनांमध्ये अगदी लहानातील लहान आहे तरी मला हे िखर्स्ताच्या गहन अशा
संप ीची सुवातार् परराष्ट्रीयांना सांगावी हे कृपेचे दान मला िदले गेले, 9आिण
ज्याने सवर् िनमार्ण केले त्या देवाने युगादीकाळापासनू जे रहस्य गुप्त ठेवले होते
त्याची व्यवस्था काय आहे हे सवर् लोकांस मी पर्कट करावे. 10यासाठी की आता
मंडळीद्वारे स ाधीश आिण आकाशातील शक्ती यांना देवाचे पुष्कळ पर्कारचे
असलेले ज्ञान कळावे. 11 देवाच्या सवर्काळच्या हेतुला अनुसरून जे त्याने
आपला पर्भू येशू िखर्स्त याच्यामध्ये पणूर् केले आहे. 12 िखर्स्तामध्ये आम्हास
त्याच्यावरील िवश्वासामुळे धैयर् आिण पणूर् िवश्वास िमळाला आहे. 13 म्हणनू,
मी िवनंती करतो, तुमच्यासाठी मला होणार्या यातनेमुळे तुम्ही माघार घेऊ नये
कारण ही यातना आमचे गौरव आहे.
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14-15 या कारणासाठी मी िपत्यासमोर गुडघे टेकतो, ज्याच्यामुळे पर्त्येक
वंशाला स्वगार्त आिण पृथ्वीवर िनमार्ण करून नाव देण्यात आले आहे.
16 त्याच्या गौरवाच्या िवपुलतेनुसार त्याने तुम्हास असे द्यावे, देवाच्या
आत्म्याद्वारे सामथ्यर् िमळून तुम्ही आपल्या अंतयार्मी बलवान व्हावे.
17 िवश्वासाद्वारे िखर्स्ताने तुमच्या अंतःकरणात रहावे ह्यासाठी की, तुम्ही
पर्ीतीत मुळावलेले व खोलवर पाया घातलेले असावे 18 यासाठी की, जे
पिवतर्जन आहेत त्यांच्यासह िखर्स्ताच्या पर्ीतीची रंुदी, लांबी, उंची आिण
खोली िकती आहे हे तुम्ही समजनू घ्यावे. 19म्हणजे तुम्हास समजावे िखर्स्ताची
महान पर्ीती जी सवार्नंा मागे टाकते, यासाठी की तुम्ही देवाच्या पणूर्त्वाने
पिरपणूर् भरावे.

20 आिण आता देव जो आपल्या सामथ्यार्नुसार आपल्यामध्ये कायर् करतो
इतकेच नव्हे तर आमची मागणी िकंवा आमच्या कल्पनेपेक्षा अिधक काम
करण्यास तो समथर् आहे, 21 त्यास मंडळी आिण िखर्स्त येशमूध्ये सवर्
िपढ ानिपढ ा सदासवर्काळ गौरव असो. आमेन.

4

1 म्हणनू मी, जो पर्भमूधील बंदीवान, तो तुम्हास िवनंती करतो, देवाकडून
तुम्हास जे बोलावणे झालेले आहे, त्यास योग्य तसे जगावे. 2 सवर् नमर्तेने,
सौम्यतेने आिण एकमेकांना सहन करुन परे्माने स्वीकारा. 3 शांतीच्या बंधनाने
आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी पर्त्येक गोष्टीत चांगले ते करा. 4 ज्यापर्माणे
तुम्हासही एकाच आशेत सहभागी होण्यास बोलावले आहे ‘त्याचपर्माणे एक
शरीर व एकच आत्मा आहे.’ 5 एकच पर्भ,ू एकच िवश्वास, एकच बािप्तस्मा,
6एकच देव जो सवार्चंा िपता, तो सवार्ंवर आिण सवार्ंमधनू आिण सवार्ंमध्ये आहे.

7 िखर्स्ताने िदलेल्या दानाच्या मोजमापापर्माणे आपणा पर्त्येकाला दान
िमळाले आहे. 8 वचन असे म्हणते.
जेव्हा तो वर चढला,
तेव्हा त्याने कैद्यास ताब्यात घेतले व नेले,
आिण त्याने लोकांस देणग्या िदल्या.

9 आता, जेव्हा वचन असे म्हणते, “वर चढला” तर त्याचा अथर् काय?
म्हणजे तो पृथ्वीच्या अधोलोकी सुद्धा उतरला असाच होतो की नाही? 10 जो
खाली उतरला तोच वर सवर् स्वगार्ंहनू उंच िठकाणी चढला. यासाठी की
सवर् गोष्टी त्याने भरून काढाव्या. 11 आिण त्याने स्वतःच काही लोकांस
परे्िषत, संदेष्टे, सुवाितर्क, पाळक आिण िशक्षक असे दाने िदली. 12 त्या
देणग्या देवाच्या सेवेच्या कायार्स पिवतर्जनांना तयार करण्यास व िखर्स्ताचे
शरीर आित्मकिरत्या सामथ्यर्वान होण्यासाठी िदल्या. 13 देवाची ही इच्छा
आहे की आपण सगळे िवश्वास ठेवणारे एक होऊ कारण आपण त्याच्या
पुतर्ावर िवश्वास ठेवतो आिण आपण उन्नत व्हावे म्हणजे त्याच्यािवषयीचे
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ज्ञान आपणास समजेल, देवाची ही इच्छा आहे की आपण पर्ौढ िवश्वास ठेवणारे
व्हावे, एक होऊन, वाढत िखर्स्ता सारखे बनावे जो पिरपणूर् आहे. 14 ह्यासाठी
की आपण यापुढे लहान मुलांसारखे नसावे. म्हणजे मनुष्यांच्या कपटाने,
फसवणार्या मागार्ने नेणार्या युक्तीने अशा पर्त्येक नव्या िशकवणरूपी
वार्याने तुमचे मागर् लाटांनी इकडेितकडे हेलकावणार्या बोटीसारखे होऊ नये;
15 त्याऐवजी आपण परे्माने सत्य बोलावे आिण पर्त्येक मागार्ने त्याच्यामध्ये
वाढावे जो आमचा मस्तक आहे, िखर्स्त 16 ज्यापासनू िवश्वास ठेवणार्यांचे
सवर् शरीर जुळवलेले असते आिण ते पर्त्येक सांध्याने एकतर् बांधलेले असते
आिण पर्त्येक भाग त्याने जसे कायर् करायला पािहजे तसे करतो, आपली रचना
पर्ीतीमध्ये होण्यासाठी शरीराच्या पर्त्येक भागाची वाढ होते.

.
17 म्हणनू मी हे म्हणतो व पर्भचू्या नावात आगर्हाने िवनंती करतोः

ज्यापर्माणे परराष्ट्रीय भर्ष्ट मनाच्या व्यथर्तेपर्माणे चालतात तसे चालू
नका. 18 त्यांचे िवचार अंधकारमय झालेले आहेत आिण त्यांच्या
अंतःकरणातील हट्टीपणामुळे त्यांच्यात अज्ञान असनू देवाच्या जीवनापासनू
ते वेगळे झाले आहेत. 19 त्यांनी स्वतःला कामातुरपणाला वाहनू घेतले आहे
व पर्त्येक पर्कारच्या अशुद्धतेला हावरेपणाला वाहनू घेतले आहे. 20 परंतु
तुम्ही िखर्स्ताबद्दल अशापर्कारे िशकला नाही. 21 जर तुम्ही त्याच्याबद्दल
ऐकले असेल आिण त्याकडून येशचू्या ठायी जे सत्य आहे त्यापर्माणे तुम्हास
त्याच्यामध्ये िशक्षण िमळाले असेल, 22 तर तुमचा जुना मनुष्य त्यास काढून
टाकावा कारण तो तुमच्या पवूी र्च्या आचरणासंबंधी जो जुना कपटाच्या वाईट
वासनांनी भरलेला असनू त्याचा नाश होत आहे, 23 यासाठी तुम्ही आत्म्याद्वारे
मनात नवे केले जावे, 24 आिण जो नवा मनुष्य, जो देवानुसार नीितमान आिण
खर्या पिवतर्तेत िनमार्ण केलेला आहे. तो धारण करावा.

25 ‘म्हणनू खोटे सोडून द्या. पर्त्येकाने त्याच्या शेजार्याबरोबर खरे तेच
बोलावे कारण आपण एकमेकांचे अवयव आहोत. 26 तुम्ही रागवा पण पाप करू
नका.’ सयूार्स्तापवूी र् तुम्ही तुमचा राग सोडून द्यावा. 27 सैतानाला संधी देऊ
नका.

28 जो कोणी चोरी करीत असेल तर त्याने यापुढे चोरी करू नये. उलट
त्याने आपल्या हातांनी काम करावे यासाठी की जो कोणी गरजू असेल त्यास
त्यातनू वाटा देण्यासाठी त्याच्याकडे काहीतरी असावे. 29 तुमच्या तोंडून
कोणतीही वाईट भाषा न िनघो, त्याऐवजी गरजेनुसार त्यांची चांगली उन्नती
होणारे उपयोगी शब्द मातर् िनघो. यासाठी जे ऐकतील त्यांना कृपा पर्ाप्त
होईल. 30 आिण देवाच्या पिवतर् आत्म्याला दुःखी करू नका कारण तुम्हास
खंडणी भरून मुक्तीच्या िदवसासाठी त्याच्याकडून तुम्हास िशक्का मारलेले
असे आहात. 31 सवर् पर्कारची कटूता, संताप, राग, ओरडणे, देवाची िनंदा
ही सवर् पर्कारच्या दुष्टाईबरोबर तुम्हामधनू दरू करावी. 32 एकमेकांबरोबर
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दयाळू आिण कनवाळू व्हा आिण देवाने िखर्स्तामध्ये मुक्तपणे क्षमा केली तशी
एकमेकांना क्षमा करा.

5
1 तर मग देवाच्या िपर्य मुलांसारखे अनुकरण करणारे व्हा, 2 आिण

िखर्स्तानेही जशी आपल्यावर पर्ीती केली आिण देवाला संतुष्ट करणारा
सुवास िमळावा म्हणनू, आपल्यासाठी ‘अपर्ण व बिलदान’ असे स्वतःला िदले,
तसे तुम्ही पर्ीतीत चाला.

3 जारकमर्, कोणत्याही पर्कारची अशुद्धता िकंवा अधाशीपणा याचे
तुमच्यामध्ये नाव व िवचार येऊ नये, हे पिवतर् जनासांठी योग्य नाही. 4तसेच
कोणतेही लािजरवाणे भाषण, मखूर्पणाचे बोलणे िकंवा घाणेरडे िवनोद तुमच्यात
असू नयेत. ते योग्य नाही. परंतु त्याऐवजी उपकारस्तुती असावी. 5कारण तुम्ही
हे समजा की, जो कोणी मनुष्य जारकमी र्, अशुद्ध िकंवा लोभी म्हणजे मतूी र्पुजक
आहे त्यास िखर्स्ताच्या व देवाच्या राज्यात वतन नाही.

6 पोकळ भाषणाने कोणी तुम्हास फसवू नये कारण या कारणामुळे आज्ञा
मोडणार्या मुलांवर देवाचा क्रोध येणार आहे. 7 म्हणनू त्यांचे भागीदार
होऊ नका. 8 कारण एकेकाळी तुम्ही पणूर्पणे अंधारात होता पण आता तुम्ही
पर्भचू्या पर्काशात आहात. तर आता पर्काशात चालणार्या लेकरांसारखे
व्हा. 9 कारण पर्काशाची फळे चांगुलपणा, नीितमत्त्व आिण सत्यात िदसनू
येतात. 10पर्भलूा कशाने संतोष होईल हे पारखनू घ्या. 11आिण अंधाराची जी
िनष्फळ काय आहेत त्याचे भागीदार होऊ नका. त्याऐवजी,ती उघडकीस आणा.
12कारण ज्या गुप्त गोष्टी त्यांनी केल्या आहेत, त्यािवषयीचे वणर्न करणेदेखील
लज्जास्पद आहे.

13 सवर्काही पर्काशाद्वारे उघड होते. 14 कारण त्या सवार्वर तो पर्काश
चमकतो म्हणनू असे म्हणले आहे
“हे झोपलेल्या जागा हो,
आिण मरण पावलेल्यातनू ऊठ,
आिण िखर्स्त तुझ्यावर पर्काशेल.”

15म्हणनू, तुम्ही कसे जगता,यािवषयी काळजीपवूर्क असा. मखूर् लोकांसारखे
होऊ नका, तर शहाण्या लोकांसारखे व्हा. 16 वेळेचा चांगला उपयोग करा
कारण ज्या िदवसात तुम्ही राहत आहात ते वाईट आहेत. 17 म्हणनू मखूार्सारखे
वागू नका, तर उलट परमेश्वराची इच्छा काय आहे ते समजनू घ्या. 18 आिण
दर्ाक्षरस िपऊन िझंगल्यासारखे राहू नका; त्यामुळे तो नाशाकडे जातो, परंतु
उलट पिवतर् आत्म्याने पणूर्पणे भरले जा, 19सवर् पर्कारची स्तोतरे्, गीते आिण
आित्मक गीतांनी त्याची स्तुती करा. एकमेकाबरोबर सुसंवाद साधा, गीत गा
आिण आपल्या अंतःकरणाने परमेश्वराची स्तुती करा. 20 आपल्या पर्भू येशू
िखर्स्ताच्या नावात देव जो आपला िपता आहे त्याचे सवर् गोष्टीबद्दल नेहमी
उपकार माना. 21 िखर्स्ताच्या भयात राहनू एकमेकांचा आदर करून स्वतःला
नमर्पणे त्याच्या अधीन करा.
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22 पत्नीनंो, जशा तुम्ही पर्भचू्या अधीन होता, तशा आपल्या पतीच्या
अधीन असा. 23 कारण िखर्स्त जसा मंडळीचे मस्तक आहे, तसा पती
पत्नीचे मस्तक आहे आिण िखर्स्त िवश्वास ठेवणार्या शरीराचा तारणारा आहे.
24 ज्यापर्माणे मंडळी िखर्स्ताला शरण जाते, त्याचपर्माणे पत्नीने पर्त्येक
बाबतीत आपल्या पतीच्या अधीन असावे. 25 पतीनो, ज्यापर्माणे िखर्स्त
मंडळीवर पर्ीती करतो, तशी तुम्ही आपल्या पत्नीवर िनस्वाथी र् पर्ीती करा.
त्याने ितच्यासाठी स्वतःला िदले, 26यासाठी की, त्याने ितला देवाच्या वचनरुपी
पाण्याने धुऊन स्वच्छ करून पिवतर् करावे. 27 यासाठी की, तो मंडळीला
स्वतःसाठी गौरवी वधू म्हणनू सादर करील, ितला कोणताही डाग नसेल िकंवा
सुरकुती िकंवा कोणत्याही पर्कारची अपणूर्ता नसेल तर ती पिवतर् व िनदो र्ष
असेल. 28 यापर्कारे पतीनंी सुद्धा आपल्या पत्नीवर असेच परे्म करावे, जसे
ते स्वतःच्या शरीरावर परे्म करतात, जो कोणी त्याच्या स्वतःच्या पत्नीवर
परे्म करतो, तो स्वतःवर परे्म करतो. 29 कारण आतापयर्ंत कोणीही आपल्या
शरीराचा दे्वष केला नाही. उलट तो त्याचे पोषण करतो, त्याची काळजी घेतो.
ज्यापर्माणे िखर्स्त मंडळीचे पोषण करतो व काळजी घेतो. 30 कारण आपण
त्याच्या शरीराचे अवयव आहोत. 31 “म्हणनू याकारणास्तव पुरूष त्याचे वडील
व आई यांना सोडील व त्याच्या पत्नीशी जडून राहील आिण ते दोघे एकदेह
होतील.” 32 हे गुढ सत्य फार महत्त्वाचे आहे आिण मी हे सांगत आहे की ते
िखर्स्त व मंडळीला लागू पडते. 33 तरीही, तुमच्यातील पर्त्येकाने त्याच्या
स्वतःच्या पत्नीवर परे्म केले पािहजे व पत्नीनेही पतीचा मान राखला पािहजे.

6

. 20:12; . 5:16
1 मुलांनो, पर्भमूध्ये आपल्या आई-वडीलांच्या आज्ञा पाळा कारण हे योग्य

आहे. 2-3 “आपल्या विडलांचा व आईचा मान राख, यासाठी की तुझे सवर्काही
चांगले व्हावे व तुला पृथ्वीवर दीघर् आयुष्य लाभावे.” अिभवचन असलेली हीच
पिहली आज्ञा आहे.

4आिण विडलांनो, तुम्ही आपल्या मुलांना िचडीस आणू नका पण तुम्ही त्यांना
पर्भचू्या िशस्तीत व िशक्षणात वाढवा.

5 दासांनो, तुमच्या अंतःकरणाच्या पर्ामािणकतेने जशी िखर्स्ताची आज्ञा
पाळता तशी पणूर् आदराने व थरथर कांपत जे देहानुसार पृथ्वीवरील मालकांशी
आज्ञाधारक असा. 6मनुष्यास संतोषवणार्या सारखे तोंडदेखल्या चाकरीने नव्हे
तर मनापासनू, देवाची इच्छा साधणार्या िखर्स्ताच्या दासांसारखे आज्ञांिकत
असा, 7ही सेवा मनुष्याची नाही तर पर्भचूी सेवा आहे अशी माननू ती आनंदाने
करा, 8 पर्त्येक व्यक्ती जे काही चांगले कायर् करतो, तो दास असो अथवा
स्वतंतर् असो, पर्भकूडून त्यास पर्ितफळ पर्ाप्त होईल.
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9आिण मालकांनो तुम्ही, त्यांना न धमकावता, तुमच्या दासाशी तसेच वागा,
तुम्हास हे ठाऊक आहे की, दोघाचाही मालक स्वगार्त आहे आिण त्याच्याजवळ
पक्षपात नाही.

10 शेवटी, पर्भमूध्ये बलवान होत जा आिण त्याच्या सामथ्यार्ने सशक्त
व्हा. 11 सैतानाच्या कट-कारस्थानी योजनांिवरुद्ध उभे राहता यावे, म्हणनू
देवाची संपणूर् शस्तर्सामगर्ी धारण करा. 12 कारण आपले झगडणे रक्त आिण
मांसाबरोबर नाही, तर स ाधीशांिवरुद्ध, अिधकार्यािवरुद्ध, या अंधकारातील
जगाच्या अिधपतीबरोबर आिण आकाशातील दुष्ट आत्म्यािवरुद्ध आहे. 13 या
कारणास्तव वाईट िदवसात तुम्हास पर्ितकार करता यावा म्हणनू देवाने िदलेली
संपणूर् शस्तर्सामगर्ी घ्या. म्हणजे तुम्हास सवर् ते केल्यावर िटकून राहता येईल
14तर मग िस्थर उभे राहा,सत्याने आपली कंबर बांधा,नीितमत्त्वाचे उरस्तर्ाण
धारण करा. 15 शांतीच्या सुवातसाठी तयार केलेल्या वहाणा पायात घाला.
16 नेहमी िवश्वासाची ढाल हाती घ्या, िजच्यायोगे त्या दुष्टाचे सगळे जळते
बाण िवझवू शकाल, ती हाती घेऊन उभे राहा. 17 आिण तारणाचे िशरसर्ाण
व आत्म्याची तलवार, जी देवाच वचन आहे, ती घ्या, 18 पर्त्येक पर्ाथर्ना
आिण िवनंतीद्वारे सवर् पर्संगी आत्म्यात पर्ाथर्ना करा आिण िचकाटीने उ राची
वाट पाहा व सवर् पिवतर् जनांसाठी पर्ाथर्ना करीत जागृत राहा. 19 आिण
माझ्यासाठी पर्ाथर्ना करा, जेव्हा मी तोंड उघडीन तेव्हा मला धैयार्ने सुवातचे
रहस्य कळवण्यास शब्द िमळावे, 20 मी, त्यासाठीच बेड ांत पडलेला वकील
आहे, म्हणजे मला जसे त्यािवषयी बोलले पािहजे तसे धैयार्ने बोलता यावे.

21पण माझ्यािवषयी, म्हणजे मी काम करीत आहे ते तुम्हास समजावे म्हणनू,
िपर्य बंधू आिण पर्भमूधील िवश्वासू सेवक तुिखक या सवर् गोष्टी तुम्हास
कळवील. 22 मी त्यास त्याच हेतनेू तुमच्याकडे धाडले आहे; म्हणजे तुम्हास
माझ्यािवषयी कळावे आिण त्याने तुमच्या मनाचे सांत्वन करावे.

23 देविपता आिण पर्भू येशू िखर्स्तापासनू आता बंधूंना िवश्वासासह पर्ीती
आिण शांती लाभो. 24 जे सवर्जण आपल्या पर्भू येशू िखर्स्तावर अिवनाशी
पर्ीती करतात, त्या सवार्बरोबर देवाची कृपा असो.
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िफिलप्पैकरांस पतर्

पौल हे पतर् िलिहल्याचा दावा करतो (1:1) आिण सवर् भाषा, शैली, आिण
ऐितहािसक तथ्ये, अंतगर्त वैिशष्ट े, यांची पुष्टी करतो. पर्ारंिभक मंडळी
पौलाचे लेखकत्व आिण अिधकार याबद्दल सातत्याने बोलते. िफिलप्पैकरांना
िलिहलेल्या पतर्ाने िखर्स्ताचे मन स्पष्ट केले जाते (2:1-11). पौलाने
िफिलप्पैला एक पतर् िलिहले तेव्हा तो कैदेत होता पण तो आनंदाने भरला
होता. िफिलपैकरांस पतर् आम्हाला िशकिवते की आपण कठोर पिरशर्म आिण
दुःखात असतानासुद्धा िखर्स्ती लोक आनंदी होऊ शकतात. िखर्स्तामध्ये
आम्हाला आशा असल्यामुळे आम्ही आनंदी आहोत.

साधारण इ.स. 61.
तुरंुगात असताना पौलाने रोममध्ये िफिलपैकरांस पतर् िलिहले (परे्िषत

28:30). िफिलप्पैकरांना िलिहलेले पतर् एपफ्रदीत द्वारे देण्यात येणार होते, जे
रोममध्ये पौल िफिलप्पै येथील मंडळीकडून आिथर्क मदत घेऊन येथे आले होते
(िफिलप्पै. 2:25; 4:18). पण रोममध्ये आपल्या काळात एपफ्रदीत आजारी
पडला, ज्याने परत घरी येण्यास िवलंब लावला आिण म्हणनू हे पतर् (2:26-
27).

िफिलप्पै शहरातील िखर्स्ती मंडळी हे मासेदोिनया िजल्ह्यातील एका पर्मुख
शहरात होते.

पौलाला वाटत होते िक त्याच्या तुरंुगात त्याच्यासाठी गोष्टी कशा जात
होत्या हे मंडळीला हे समजले पािहजे (1:12-26) आिण त्याच्या योजना
काय होत्या, त्याला मुक्त करायला हवे (िफिलप्पै 2:23-24). मंडळीमध्ये
काही िवसंगती आिण िवभाजन झाले असल्यासारखे िदसते आिण त्यामुळे
परे्िषत एकता या दृिष्टकोनासह नमर्तेला पर्ोत्साहन देण्यासाठी िलिहतात
(2:1-18; 4:2-3). पौल जो मंडळीचा मुख्य धमो र्पदेशक, नकारात्मक
िशकवण आिण काही खोटे िशक्षकांच्या पिरणामांपासनू दरू राहण्यासाठी
िलहतो (3:2-3), पौलाने तीमथ्याला तसेच मंडळीला एपफ्रदीतच्या आरोग्य
आिण योजनांबद्दल अहवाल देण्यास सांिगतले (2:19-30) आिण पौलाने
त्यांच्याबद्दल आिण त्यांच्या देणग्यांबद्दल मंडळीचे आभार मानायला सांिगतले.
(4:10-20).

जीवनाला आनंदाने भरले
रूपरेषा
1. नमस्कार — 1:1, 2
2. मंडळीसाठी पौलाची पिरिस्थती आिण उ ेजन — 1:3-2:30
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3. खोटया िशकवणी िवरुद्ध चेतावणी — 3:1-4:1
4. अंितम उपदेश — 4:2-9
5. धन्यवादाचे शब्द — 4:10-20
6. अंितम अिभवादन — 4:21-23

1 पौल व तीमथ्य, िखर्स्त येशचेू दास ह्यांच्याकडून; िफिलपै शहरातील
िखर्स्त येशमूध्ये जे पिवतर् आहेत, त्या सवार्नंा आिण त्यांच्याबरोबर अध्यक्ष व
सेवक ह्यास सलाम; 2 देव आपला िपता व पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्याद्वारे तुम्हास
कृपा व शांती असो.

3 मला तुमची जी एकंदर आठवण आहे ितच्यावरून मी आपल्या
देवाचे आभार मानतो. 4 माझ्या पर्त्येक पर्ाथर्नेत मी तुमच्यामधील
सवार्संाठी आनंदाने पर्ाथर्ना करतो; 5 पिहल्या िदवसापासनू आतापयर्ंत
तुमची शुभवतर्मानाच्या पर्सारात जी सहभािगता आहे ितच्यामुळे देवाची
उपकारस्तुती करतो. 6 आिण ज्याने तुमच्यात चांगले काम आरंभले तो ते
येशू िखर्स्ताच्या िदवसापयर्ंत पणूर्तेस नेईल हा माझा िवश्वास आहे. 7 आिण
तुम्हा सवार्ंिवषयी मला असे वाटणे योग्यच आहे कारण माझ्या बंधनात
आिण शुभवतर्मानासंबंधीच्या पर्त्यु रात व समथर्नात तुम्ही सवर् माझ्याबरोबर
कृपेतील सहभागी असल्यामुळे, मी आपल्या अंतःकरणात, तुम्हास बाळगनू
आहे. 8 देव माझा साक्षी आहे की, मला िखर्स्त येशचू्या कळवळ्यात
सवार्ंिवषयी िकती उत्कंठा लागली आहे, 9 मी अशी पर्ाथर्ना करतो की, तुमची
पर्ीती ज्ञानात व पणूर् सारासार िवचारात आणखी अिधकािधक वाढत जावी,
10 यासाठी की जे शरे्ष्ठ ते तुम्ही पसंत करावे आिण तुम्ही िखर्स्ताच्या
िदवसासाठी िनमर्ळ व िनदो र्ष असावे. 11 आिण देवाचे गौरव व स्तुती व्हावी
म्हणनू येशू िखर्स्ताच्या द्वारे जे नीितमत्त्वाचे फळ त्याने भरून जावे.

12 माझ्या बंधूंनो, माझ्यािवषयी ज्या गोष्टी घडल्या त्यांच्यापासनू
शुभवतर्मानाला अडथळा न होता त्या ितच्या पर्गतीला साधनीभतू झाल्या
हे तुम्ही समजावे अशी माझी इच्छा आहे. 13 म्हणजे कैसराच्या हुजुरातीच्या
राजवाड ाचे रक्षक व इतर सवर् जणांत, त्यामुळे माझे बंधने िखर्स्तासंबंधाने
आहेत हे सवार्नंा पर्िसद्ध झाले; 14आिण माझ्या बंधनामुळे पर्भमूधील पुष्कळ
बंधूंची खातरी होऊन, ते िनभर्यपणे वचन सांगण्यात अिधक धीट झाले आहेत.
15 िकत्येक मत्सराने व वैरभावानेही िखर्स्ताची घोषणा करीत आहेत; आिण
काही खरोखर सिदच्छेने करीत आहेत. 16 मी शुभवतर्मानासंबंधी पर्त्यु र
देण्यास नेमलेला आहे हे ओळखनू ते ती पर्ीतीने करतात. 17 पण इतर
आहेत ते माझी बंधने अिधक संकटाची व्हावी अशा इच्छेने तट पाडण्याकिरता
दुजाभावाने िखर्स्ताची घोषणा करतात.
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18 ह्यापासनू काय झाले? िनिम ाने असो िकंवा खरेपणाने, सवर् पर्कारे
िखर्स्ताची घोषणा होते हेच, ह्यात मी आनंद करतो व करणारच. 19 कारण मी
जाणतो की हे, तुमच्या पर्ाथर्नेने व येशू िखर्स्ताच्या आत्म्याच्या पुरवठ ाने
माझ्या उद्धारास कारण होईल. 20 कारण माझी उत्कट अपेक्षा व आशा आहे
की, मी कशानेही लाजणार नाही तर पणूर् धैयार्ने, नेहमीपर्माणे आतादेखील
जगण्याने िकंवा मरण्याने माझ्या शरीराद्वारे िखर्स्ताचा मिहमा होईल.

, ?
21 कारण मला तर जगणे हे िखर्स्त आिण मरणे हे लाभ आहे. 22 पण

जर मी देहात जगणे हे माझ्या कामाचे फळ आहे; तर, कोणते िनवडावे हे
मला समजत नाही. 23 कारण मी दोघासंबंधाने पेचात आहे; येथनू सुटून
जाऊन िखर्स्ताजवळ असण्याची मला उत्कंठा आहे कारण देहात राहण्यापेक्षा
हे अिधक चांगले आहे; 24 तरीही, मला देहात राहणे हे तुमच्यासाठी अिधक
आवश्यक आहे. 25 मला अशी खातरी वाटत असल्यामुळे मी राहणार आहे
आिण िवश्वासात तुमची पर्गती व आनंद व्हावा म्हणनू मी तुम्हा सवार्जंवळ
राहणार हे मला ठाऊक आहे. 26 हे अशासाठी की तुम्हाकडे माझे पुन्हा येणे
झाल्याने माझ्यामुळे िखर्स्त येशचू्या ठायी अिभमान बाळगण्याचे तुम्हास
अिधक कारण व्हावे.

27 सांगावयाचे ते इतकेच की िखर्स्ताच्या शुभवतर्मानास शोभेल असे
आचरण ठेवा; म्हणजे मी येऊन तुम्हास भेटलो िकंवा मी दरू असलो, तरी मला
तुमच्याबाबतीत हे ऐकता यावे की, तुम्ही एकिजवाने राहनू शुभवतर्मानाच्या
िवश्वासासाठी, एकजुटीने लढत िस्थर राहता. 28 आिण िवरोध करणार् या
लोकांकडून कशािवषयीही भयभीत झाला नाही, हे त्यांना त्यांच्या नाशाचे पण
तुमच्या तारणाचे पर्माण आहे व हे देवापासनू आहे. 29 कारण त्याच्यावर
िवश्वास ठेवावा इतकेच केवळ नव्हे, तर िखर्स्ताच्या वतीने त्याच्याकरता
तुम्हास दुःख ही सोसावे अशी कृपा तुमच्यावर झाली आहे. 30 मी जे युद्ध केले
ते तुम्ही बिघतले आहे व मी जे करीत आहे म्हणनू ऐकता, तेच तुम्हीही करीत
आहात.

2
1 ह्यावरून िखर्स्ताच्या ठायी काही आश्वासन, पर्ीतीचे काही सांत्वन,

आत्म्याची काही सहभािगता, काही कळवळा व करूणा ही जर आहेत, 2 तर
तुम्ही समिच व्हा, एकमेकांवर सारखीच पर्ीती करा आिण एकजीव होऊन
एकमनाचे व्हा. अशापर्कारे माझा आनंद पणूर् करा.

3 आिण तुम्ही िवरोधाने िकंवा पोकळ अिभमानाने काही करू नका, पण
मनाच्या लीनतेने आपल्यापेक्षा एकमेकांना मोठे मानावे. 4 तुम्ही कोणीही
आपलेच िहत पाहू नका, तर दुसर्  यांचेिह पाहा.
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5 अशी जी िच वृ ी िखर्स्त येशचू्या ठायी होती ती तुमच्याठायीही असो.
6 तो देवाच्या स्वरूपाचा असनूही, त्याने आपण देवाच्या बरोबरीचे असणे
हा लाभ आहे असे त्याने मानले नाही, 7 तर स्वतःला िरकामे केले, म्हणजे
मनुष्याच्या पर्ितरूपाचे होऊन दासाचे स्वरूप धारण केले, 8 आिण मनुष्य
पर्कृतीचे असे पर्कट होऊन त्याने स्वतःला लीन केले आिण त्याने मरण
आिण तेही वधस्तंभावरचे मरण सोसले; येथपयर्ंत आज्ञापालन करून त्याने
स्वतःला लीन केले. 9 ह्यामुळे देवाने त्यास सवार्ंहनू उंच केले आहे आिण
सवर् नावांहनू शरे्ष्ठ नाव ते त्यास िदले आहे. 10 ह्यात हेतू हा की, स्वगार्त,
पृथ्वीवर व पृथ्वीखाली पर्त्येक गुडघा येशचू्या नावाने टेकला जावा, 11 आिण
हे देविपताच्या गौरवासाठी पर्त्येक जीभेने येशू िखर्स्त हा पर्भू आहे असे
कबलू करावे.

12 म्हणनू माझ्या िपर्यांनो, जे तुम्ही सवर्दा आज्ञापालन करीत आला आहा,
ते तुम्ही मी जवळ असता केवळ नव्हे तर िवषेशकरून आता, म्हणजे मी जवळ
नसताही, भीत व कांपत आपले तारण साधनू घ्या. 13 कारण इच्छा करणे आिण
कायर् करणे तुमच्या ठायी आपल्या सुयोजनेसाठी साधनू देणारा तो देव आहे.

14 जे काही तुम्ही कराल कुरकुर आिण वादिववाद न करता करा; 15 ह्यासाठी
की, या कुिटल आिण िवपरीत िपढीमध्ये तुम्ही िनदो र्ष व िनरुपदर्वी देवाची
िनष्कलंक मुले असे व्हावे; त्या लोकांमध्ये तुम्ही जीवनाचे वचन पुढे करून
दाखवतांना ज्योतीसारखे जगात िदसता. 16जीवनाच्या वचनास दृढ धरुन राहा,
असे झाले तर माझे धावणे व्यथर् झाले नाही व माझे शर्मही व्यथर् झाले नाहीत
असा अिभमान मला िखर्स्ताच्या िदवशी बाळगण्यास कारण होईल.

17 तुमच्या िवश्वासाचा यज्ञ व सेवा, होतांना जरी मी अिपर्ला जात आहे तरी
मी त्याबद्दल आनंद मानतो व तुम्हा सवार्बंरोबर आनंद करतो; 18आिण त्याचाच
तुम्हीही आनंद माना व माझ्याबरोबर आनंद करा.

19 पर्भू येशमूध्ये मी आशा करतो की, लवकरच मी तीमथ्याला तुमच्याकडे
पाठवेन म्हणजे, तुम्हा िवषयीच्या गोष्टी जाणनू माझे समाधान होईल. 20कारण
तुमच्या िवषयीच्या गोष्टीची खरी काळजी करील असा, दुसरा कोणी समान
वृतीचा माझ्याजवळ नाही; 21 कारण, सगळे स्वतःच्याच गोष्टी पाहतात,
िखर्स्त येशचू्या पाहत नाहीत. 22 पण तुम्ही त्याचे शील हे जाणता की, जसा
मुलगा िपत्याबरोबर सेवा करतो, तशी त्याने शुभवतर्मानासाठी माझ्याबरोबर
सेवा केली. 23 म्हणनू माझे काय होईल ते िदसनू येताच, त्यास रवाना करता
येईल अशी मी आशा करतो. 24पण मीही स्वतः लवकरच येईन असा पर्भमूध्ये
मला िवश्वास आहे.

25 तरी मला माझा बंधू आिण सहकारी व सहसैिनक आिण तुमचा परे्िषत
आिण माझी गरज भागवनू माझी सेवा करणारा एपफ्रदीत ह्याला तुमच्याकडे
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पाठिवण्याचे आवश्यक वाटले. 26 कारण तो आजारी आहे हे तुम्ही ऐकले होते
असे त्यास समजल्यावर त्यास तुम्हा सवार्चंी हुरहुर लागनू तो िचंताक्रांत
अस्वस्थ झाला होता; 27 तो खरोखर, मरणाजवळ आला होता पण देवाने
त्याच्यावर दया केली आिण केवळ त्याच्यावर नाही तर, मला दुःखावर दुःख
होऊ नये म्हणनू माझ्यावरही केली. 28 म्हणनू, मी त्यास पाठिवण्याची अिधक
घाई केली, म्हणजे त्यास पुन्हा भेटून तुम्ही आनंद करावा आिण माझे दुःख कमी
व्हावे म्हणनू हे केले. 29 ह्यावरून पणूर् आनंदाने तुम्ही त्याचे पर्भमूध्ये स्वागत
करा. अशांचा मान राखा. 30 कारण माझी सेवा करण्यांत तुमच्या हातनू जी
कसरू झाली ती भरून काढावी म्हणनू िखर्स्त सेवेसाठी त्याने स्वतःचा जीव
धोक्यात घातला व तो मरता मरता वाचला.

3
, ,

1 शेवटी, माझ्या बंधूंनो, पर्भमूध्ये आनंद करा. तुम्हास पुन्हा िलिहण्यास
मी कंटाळा करीत नाही, पण ते तुमच्या सुरिक्षतपणाचे आहे.

2 त्या कु यांपासनू सावध राहा. वाईट काम करणार् यांपासनू सावध राहा.
केवळ दैिहक संुता झालेल्या लोकांिवषयी सावध राहा. 3 कारण आपण जे
देवाच्या आत्म्याने देवाची उपासना करतो, जे िखर्स्त येशिूवषयी अिभमान
बाळगणारे आिण देहावर िवश्वास न ठेवणारे ते आपण संुता झालेलेच आहोत.
4 तरी देहावरही भरंवसा ठेवण्यास मला जागा आहे. आपल्याला देहावर
भरंवसा ठेवता येईल असे जर दुसर्या कोणाला वाटत असेल तर मला
तसे अिधक वाटणार. 5 मी तर आठव्या िदवशी संुता झालेला, इसर्ाएल
लोकातला, बन्यामीन वंशातला, इब्यर्ांचा इबर्ी, िनयमशास्तर्दृष्टीने परूशी;
6 आस्थेिवषयी म्हणाल तर मंडळीचा छळ करणारा आिण िनयमशास्तर्ातील
नीितमत्त्वािवषयी िनदो र्ष ठरलेला असा आहे.

7तरी मला ज्या गोष्टी लाभाच्या होत्या त्या मी िखर्स्तामुळे हानीच्या अशा
समजलो आहे. 8 इतकेच नाही, तर िखर्स्त येशू माझा पर्भू ह्याच्यािवषयीच्या
ज्ञानाच्या शरे्ष्ठत्वामुळे मी सवर्काही हानी समजतो. त्याच्यासाठी मी सवर्
गोष्टीचंी हानी सोसली आिण मी त्या केरकचरा लेखतो, ह्यासाठी की, मला
िखर्स्त येशू हा लाभ पर्ाप्त व्हावा. 9 आिण मी त्याच्याठायी आढळावे
आिण माझे नीितमत्त्व माझे स्वतःचे नव्हे म्हणजे िनयमशास्तर्ाच्या योगे
िमळणारे नीितमत्त्व नव्हे तर ते िखर्स्तावरील िवश्वासाद्वारे, म्हणजे देवाकडून
िवश्वासाद्वारे िमळणारे नीितमत्त्व असे असावे. 10 हे अशासाठी आहे की, तो
व त्याच्या पुनरुत्थानाचे सामथ्यार्चे व त्याच्या दुःखांची सहभािगता ह्यांची,
त्याच्या मरणाशी एकरूप होऊन, मी ओळख करून घ्यावी. 11 म्हणजे कसेही
करून मी मृतांमधनू पुनरुत्थान िमळवावे.

12मी आताच जणू िमळवले आहे िकंवा मी आताच पणूर् झालो आहे असे नाही.
पण मी ज्यासाठी िखर्स्त येशनेू मला आपल्या ताब्यात घेतले ते मी आपल्या
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ताब्यात घ्यावे म्हणनू मी त्याच्यामागे लागलो आहे. 13 बंधूंनो, मी ते आपल्या
ताब्यात घेतले असे मानीत नाही पण मी हीच एक गोष्ट करतो की, मागील
गोष्टी िवसरून जाऊन आिण पुढील गोष्टीवंर लक्ष लावनू, 14 िखर्स्त येशचू्या
ठायी देवाचे जे वरील पाचारण त्या संबंधीचे बिक्षस िमळिवण्यासाठी पुढच्या
मयार्देवरील खुणेकडे मी धावतो. हेच एक माझे काम. 15तर जेवढे आपण पर्ौढ
आहोत, तेवढ ांनी हीच िच वृ ी ठेवावी आिण तुम्ही एखाद्या गोष्टीिवषयी
िनराळी िच वृ ी ठेवली, तरी देव तेही तुम्हास पर्कट करील. 16तथािप आपण
ज्या िवचाराने येथवर मजल मारली ितच्यापर्माणे पुढे चालावे.

17 बंधूंनो, तुम्ही सवर्जण माझे अनुकरण करणारे व्हा आिण आम्ही तुम्हास
िक ा घालनू िदल्यापर्माणे जे चालतात, त्यांच्याकडे लक्ष द्या. 18 कारण मी
तुम्हास, पुष्कळ वेळा, सांिगतले आिण आता रडत सांगतो की, पुष्कळजण असे
चालतात की, ते िखर्स्ताच्या वधस्तंभाचे वैरी आहेत. 19नाश हा त्यांचा शेवट,
पोट हे त्यांचे दैवत, त्यांचा िनलर्ज्जपणा हे त्यांचे भुषण आहे, ते जिगक गोष्टीवंर
िच ठेवतात.

20 आपले नागिरकत्व तर स्वगार्त आहे; तेथनू पर्भू येशू िखर्स्त हा तारणारा
येणार आहे; त्याची आपण वाट पाहत आहोत. 21 ज्या सामथ्यार्ने तो सवर्काही
आपल्या स्वाधीन करण्यास समथर् आहे त्या सामथ्यार्नें तो तुमचे आमचे नीच
िस्थतीचे शरीर आपल्या गौरवीच्या शरीरासारखे व्हावे म्हणनू त्यांचे रूपांतर
करील.

4
1 म्हणनू माझ्या िपर्यजनहो, मी ज्यांच्यासाठी उत्कंिठत आहे ते तुम्ही माझा

आनंद व मुकुट आहात म्हणनू माझ्या िपर्य बंधूंनो, तुम्ही पर्भमूध्ये तसेच
िस्थर राहा.

2 मी युवदीयेला िवनंती करतो आिण संुतुखेला िवनंती करतो की, तुम्ही
पर्भचू्या ठायी एकमनाचे व्हा. 3 आिण हे माझ्या खर्या सोबत्या पण मी
तुलाही िवनिवतो की, तू या िस्तर्यांनी माझ्याबरोबर आिण क्लेमें त व ज्यांची
नावे जीवनाच्या पुस्तकात िलिहलेली आहेत असे माझे सहकारी ह्यांच्याबरोबर
शुभवतर्मानाच्या कामी शर्म केले त्यांना साहाय्य कर.

4 पर्भमूध्ये सवर्दा आनंद करा; पुन्हा सांगतो, आनंद करा. 5 सवर् लोकांस
तुमची सहनशीलता कळून येवो; पर्भू समीप आहे. 6 कशा ही िवषयाची
काळजी करू नका पण पर्ाथर्ना आिण िवनंती करून आभारपर्दशर्नासह आपली
मागणी देवाला कळवा; 7 म्हणजे सवर् बुद्धीसामथ्यार्च्या पलीकडे असलेली
देवाची िदलेली शांती तुमची अंतःकरणे व तुमचे िवचार िखर्स्त येशचू्या ठायी
राखील.

8 बंधूंनो, शेवटी इतके सांगतो की, जे काही खरे आहे, जे काही आदरणीय
आहे, जे काही न्याय्य आहे, जे काही शुद्ध आहे, जे काही पर्शंसनीय, जे
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काही शर्वणीय, जो काही सदगु्ण, जी काही स्तुती, त्यावर िवचार करा.
9 माझ्यापासनू जे तुम्ही िशकला, जे स्वीकारले व माझे जे ऐकले व पािहले ते
तुम्ही आचरीत राहा आिण शांतीदाता देव तुमच्याबरोबर राहील.

10मला पर्भमूध्ये फार आनंद झाला. आता तुमची माझ्यािवषयीची काळजी
पुन्हा जागृत झाली. ही काळजी तुम्ही करीतच होता, पण तुम्हास संधी नव्हती.
11 मला काही कमी पडल्यामुळे मी बोलत आहे असे नाही, कारण मी असेन
त्या िस्थतीत संतुष्ट राहण्यास िशकलो आहे. 12 दीन अवस्थेत कसे रहावे हे
मी जाणतो आिण िवपुलतेत कसे रहावे हेही मी जाणतो; कसेही व कोणत्याही
पिरिस्थतीत, तृप्त होण्यास तसेच उपाशी राहण्यास, िवपुलतेत राहण्यास तसेच
गरजेत राहण्यास मला िशक्षण िमळाले आहे. 13 आिण मला जो सामथ्यर् देतो
त्याच्याकडून मी सवर्काही करावयास शक्तीमान आहे.

14 पण माझ्या दुःखात तुम्ही सहभागी झालात हे तुम्ही चांगले
केलेत. 15 िफिलप्पैकरांनो, तुम्ही जाणता की, शुभवतर्मानाच्या पर्ारंभी
जेव्हा मी मासेदोिनयामधनू िनघालो, तेव्हा तुमच्यािशवाय कोणतीच मंडळी
माझ्याबरोबर देण्याघेण्याच्या बाबतीत माझी भागीदार झाली नाही. 16 मी
थेस्सलनीकात होतो तेव्हा तुम्ही एकदाच नाही दुसर्  यांदाही माझी गरज
भागिवली. 17 मी देणगीची अपेक्षा करतो असे नाही पण तुमच्या िहशोबी
जमेची बाजू वाढावी अशी इच्छा करतो. 18 पण माझ्याजवळ सवर्काही आहे
आिण िवपुल आहे आिण एपफ्रदीताच्या हाती तुम्ही जे पाठवले ते िमळाल्याने
मला भरपरू झाले आहे. ते जणू काय सुगंध, असे देवाला मान्य व संतोषकारक
अपर्ण असे आहे. 19 माझा देव आपल्या संपत्यनुरूप तुमची गरज िखर्स्त
येशचू्या ठायी गौरवाच्याद्वारे पुरवील. 20 आपला देविपता ह्याला युगानुयुग
गौरव असो. आमेन.

21 िखर्स्त येशतूील सवर् पिवतर् जनांस सलाम सांगा. माझ्याबरोबरचे बंधू
तुम्हास सलाम सांगतात. 22 सवर् पिवतर्जन आिण िवशेषतः कैसराच्या घरचे
तुम्हास सलाम सांगतात.

23 पर्भू येशू िखर्स्ताची कृपा तुमच्या आत्म्याबरोबर असो.
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कलस्सैकरांस पतर्

कलस्सैकरांस पतर् हे पौलाचे वास्तिवक पतर् आहे (1:1). पर्ारंिभक
मंडळीमध्ये, लेखकाबद्दल बोलतात ते सवर् लोक पौलाला संबोधनू बोलतात.
कलस्सै येथील मंडळी पौलाने स्वत: स्थापन केली नाही. पौलाचा एक सहकारी,
कदािचत एपफ्रास, याने पर्थम कलस्सै येथे सुवातार् गाजवली (4:12, 13).
खोटे िशक्षक एका िविचतर् आिण नवीन िसद्धांतासह कलस्सै येथे आले होते.
त्यांनी मतूी र्पुजक तत्वज्ञान आिण यहदूी धमार्सह िखर्स्तत्वात एकितर्त केले.
िखर्स्त सवर् गोष्टीवंर आहे हे दाखवनू देण्याच्या या चुकीच्या िशकवणीचा पौल
िवरोध करतो. नवीन करारामध्ये कलस्सैकरांस पतर्ाला सवार्त िखर्स्त कें दर्ीत
पतर् म्हटले गेले आहे. यावरुन िदसनू येते की येशू िखर्स्त सवर् गोष्टीवंर पर्मुख
आहे.

साधारण इ.स. 60.
रोममध्ये पिहल्यांदा तुरंुगात असताना पौलाने हे िलिहले असावे.

पौलाने या पतर्ात कलस्सैमधील मंडळीला उदे्दशनू म्हटले आहे जसे िक
“कलस्सै येथील िखर्स्तातील संत व िवश्वासू बांधवांना” (1:1-2), लायकस
दरीच्या मध्यभागी इिफसहनू शंभर मैल अंतरावरील मंडळी यांना िलिहले आहे.
परे्िषताने कधीही मंडळीला भेट िदली नव्हती (1:4; 2:1).

पौलाने आपल्या वाचकांना पर्ोत्सािहत करण्यासाठी, संपणूर् िनिमर्तीवर
(1:15; 3:4) िखर्स्ताचे पिरपणूर्, पर्त्यक्ष आिण सतत सावर्भौमत्व सांगनू,
िवद्व ापणूर् पर्श्नांचे उ र देण्यासाठी, कलस्सैमध्ये िनमार्ण झालेल्या
धोकादायक पाखंडी सल्ल्याबद्दल सल्ला देण्यासाठी िलिहले िखर्स्ताच्या
दृिष्टकोनातनू जीवन जगणे (3:5; 4:6) आिण मंडळीला आपल्या िशस्तबद्ध
िखर्स्ती जीवनांबरोबरच खोट ा िशक्षकांच्या धमकीच्या आशेवर िवश्वासाने
िस्थरता राखण्यासाठी पर्ोत्सािहत करणे. (2:2-5).

िखर्स्ताची सवो र्च्चता
रूपरेषा
1. पौलाची पर्ाथर्ना — 1:1-14
2. िखर्स्तामध्ये व्यक्तीसाठी पौलाच्या िशकवणी — 1:15-23
3. देवाच्या योजना व उदे्दशातील पौलाचा भाग — 1:24-2:5
4. खोटया िशकवणुकीबद्दल चेतावणी — 2:6-15
5. धमकावणार्या पाखंडी लोकांशी पौलाचा सामना — 2:16-3:4
6. िखर्स्तामध्ये नवीन मनुष्याचे वणर्न — 3:5-25
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7. पर्शंसा आिण अिभवादन समाप्ती — 4:1-18

1 देवाच्या इच्छेने िखर्स्त येशचूा परे्िषत पौल आिण बंधू तीमथ्य
ह्यांजकडून; 2 कलस्सै शहरातील पिवतर् जनांस व िखर्स्तामधील िवश्वासू
बांधवांस देव आपला िपता ह्याजकडून तुम्हास कृपा व शांती असो.

3 आम्ही तुमच्यासाठी पर्ाथर्ना करतो, तेव्हा आम्ही िनत्य देवाचे, म्हणजे
आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्या िपत्याचे उपकार मानतो 4 कारण िखर्स्त
येशमूधील तुमच्या िवश्वासािवषयी आिण सवर् पिवतर् जनांिवषयी तुमच्यात
असलेल्या पर्ीतीिवषयी आम्ही ऐकले आहे. 5 जी आशा तुमच्यासाठी स्वगार्त
ठेवली आहे या आशेिवषयी, तुम्ही पर्थम, सुवातच्या सत्यवचनात ऐकले. 6ती
सुवातार् तुमच्यात आली, तुम्ही ऐकलीत आिण तुम्हास सत्याद्वारे देवाच्या कृपेचे
ज्ञान झाले, त्या िदवसापासनू, ती जशी सार् या जगात तशी ती तुमच्यात फळ
देत आहे आिण वाढत आहे. 7 आिण या कृपेिवषयीही तुम्ही एपफ्रासकडून
िशकलात;तो आमचा िपर्य जोडीदार-कामकरी आिण आमच्या वतीने तुमच्यात
असलेला िखर्स्ताचा िवश्वासू सेवक आहे. 8 त्यानेच आत्म्याकडून असलेली
तुमची पर्ीती त्यानेच आम्हास कळवली.

9 म्हणनू, हे ऐकले त्या िदवसापासनू, आम्हीदेखील खंड पडून देता,
तुमच्यासाठी पर्ाथर्ना करतो आिण मागतो की, तुम्हास सवर् आित्मक ज्ञान व
बुद्धी पर्ाप्त होऊन त्याच्या इच्छेिवषयीच्या ज्ञानाने तुम्ही भरावे. 10 ह्यासाठी
की, तुम्ही पर्भलूा सवर् पर्कारे संतोष देण्यास, पर्त्येक चांगल्या कामात
फळ देऊन त्यास शोभेल असे जगावे व देवाच्या ज्ञानाने तुमची वाढ व्हावी.
11 आिण तुम्हास सवर् धीर व आनंद देणारी सहनशीलता िमळण्यास त्याच्या
गौरवाच्या बळापर्माणे तुम्हास संपणूर् सामथ्यर् िमळून तुम्ही समथर् व्हावे;
12 आिण पर्काशातील पिवतर्जनांच्या वतनात तुम्ही भागीदार व्हावे, म्हणनू
ज्याने तुम्हास पातर् केले, त्या िपत्याचे तुम्ही उपकार मानावेत. 13 त्याने
आपल्याला अंधकाराच्या स ेतनू सोडवनू त्याच्या िपर्य पुतर्ाच्या राज्यात
आणले आहे, 14 आिण त्याच्याठायी त्याच्या रक्ताच्याद्वारे आपल्याला मुक्ती
म्हणजे पापांची क्षमा िमळाली आहे.

15 िखर्स्त अदृश्य देवाचा पर्ितरूप आहे आिण सवर् उत्प ीत ज्येष्ठ आहे.
16 कारण स्वगार्त व पृथ्वीवर, दृश्य आिण अदृश्य, राजासने िकंवा शासने,
स ा िकंवा शक्ती, अशा सवर् गोष्टी त्याच्याद्वारे केल्या गेल्या; सवर् गोष्टी
त्याच्याद्वारे व त्याच्यामध्ये केल्या गेल्या. 17 तो सवार्ंच्या आधीचा आहे
आिण त्याच्यामध्ये सवर्काही अिस्तत्वात आहे. 18 तो शरीराचे मस्तक म्हणजे
मंडळीचे मस्तक आहे. तो आरंभ आहे आिण मृतांतनू पर्थम जन्मलेला आहे,
म्हणजे त्यास सवर् गोष्टीतं पर्ाधान्य असावे. 19 हे यासाठी की, त्याच्यात
देवाची सवर् पणूर्ता वसावी या िनणर्यात त्यास संतोष होता. 20 आिण आपण
त्याच्या वधस्तंभाच्या रक्ताद्वारे शांती करून, पृथ्वीवर िकंवा स्वगार्त असलेल्या
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सवर् गोष्टीचंा, त्याच्याद्वारे आपल्या स्वतःशी समेट करावा हे देवाला बरे
वाटले. 21 आिण तुम्ही जे एकेकाळी देवाशी परके होता आिण तुमच्या दुष्ट
वासनांमुळे, मनाने वैरी झाला होता, 22 त्या तुमचा, त्याने त्याच्या दैिहक
शरीरात त्याच्या मरणाद्वारे, आता, स्वतःशी समेट केला आहे. म्हणजे त्याने
तुम्हास त्याच्या दृष्टीपुढे पिवतर्, िनष्कलंक व िनदो र्ष असे सादर करावे.
23 कारण, तुम्ही िवश्वासात पाया घातलेले व िस्थर असे रािहला आहात आिण
तुम्ही ऐकलेल्या व आकाशाखालच्या सवर् सृष्टीला गाजिवण्यांत आलेल्या
सुवातच्या आशेपासनू तुम्ही ढळला नाही; आिण मी पौल ितचा सेवक झालो
आहे.

24 तुमच्यासाठी या माझ्या दुःखात मी आनंद करीत आहे आिण आता,
िखर्स्ताच्या दुःखात त्याच्या शरीराकरता जे उणे आहे ते माझ्या देहात मी
पुरे करीत आहे आिण त्याचे शरीर मंडळी आहे. 25 आिण देवाचे वचन
पणूर् करण्यास तुमच्यासाठी देवाचा कारभार मला िदला आहे. त्यामध्ये मी
मंडळीचा सेवक झालो आहे. 26 जे रहस्य युगानुयुग व िपढ ानिपढ ा गुप्त
ठेवलेले होते परंतु आता, त्याच्या पिवतर्जनांना पर्कट झाले आहे, ते हे वचन
आहे. 27 त्या रहस्याच्या गौरवाची संप ी परराष्ट्रीयांमध्ये काय आहे, हे
आपल्या पिवतर्जनांना कळिवणे देवाला बरे वाटले; गौरवाची आशा असा जो
िखर्स्त तुम्हांमध्ये आहे तो ते रहस्य आहे. 28 आम्ही त्याची घोषणा करतो,
पर्त्येक मनुष्यास बोध करतो आिण सवर् ज्ञानीपणाद्वारे पर्त्येक मनुष्यास आम्ही
िशकवतो, ते ह्यासाठी की, आम्ही पर्त्येक मनुष्यास िखर्स्ताच्या ठायी पर्ौढ
करून सादर करावे. 29याकिरता त्याची जी शक्ती माझ्याठायी सामथ्यार्ने त्याचे
कायर् चालवीत आहे ितच्या मानाने मी झटून शर्म करीत आहे.

2
1 कारण माझी इच्छा आहे की, तुमच्यासाठी व त्याचपर्माणे जे लावदीिकया

शहरात आहेत आिण ज्यांनी मला शारीरीकिरत्या पािहलेले नाही, अशा तुम्हा
सवार्संाठी माझा लढा िकती मोठा आहे हे तुम्हास समजनू, 2 ते पिरशर्म ह्यांसाठी
की, त्यांच्या मनास उ ेजन पर्ाप्त व्हावे आिण तुम्ही पर्ीतीत एकतर् जोडले
जावे. बुद्धीची पणूर् खातरी िवपुलतेने िमळावी व देवाचे रहस्य म्हणजे िखर्स्त
ह्यांचे पणूर् ज्ञान त्यास व्हावे.

3-4 त्याच्यात सवर् ज्ञानीपणाचे व ज्ञानाचे धन लपलेले आहेत. कोणी तुम्हास
लाघवी भाषणांनी फसवू नये म्हणनू मी हे सांगत आहे. 5 कारण मी देहाने
दरू असलो तरी मनाने तुमच्याजवळ आहे आिण तुमची व्यवस्था व तुमच्यात
असलेल्या िखर्स्तावरील िवश्वासाचा िस्थरपणा पाहनू मी आनंद करीत आहे.
6 आिण म्हणनू, िखर्स्त येशू जो पर्भू ह्याला तुम्ही जसे स्वीकारले आहे
तसे तुम्ही त्याच्यात चाला. 7 तुम्ही त्याच्यात मुळावलेले आिण त्याच्यावर
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उभारलेले व तुम्हास िशक्षण िदल्यापर्माणे तुम्ही िवश्वासात िस्थरावलेले
होऊन, उपकारस्मरण करीत, त्यामध्ये वाढत जा.

8 तुम्ही अशी काळजी घ्या की, कोणी मनुष्यांच्या संपर्दायास अनुसरून,
जगाच्या मलूतत्त्वांस अनुसरून असणार् या तत्त्वज्ञानाने व त्याच्या पोकळ
फसवेपणाने तुम्हास ताब्यात घेऊ नये; ते िखर्स्ताला अनुसरून नाही. 9 कारण
िखर्स्ताच्या ठायीच देवपणाची सवर् पणूर्ता शरीरधारी होऊन त्याच्यात राहते.
10 तो सवर् स ा व शक्ती ह्यांवर मस्तक असनू त्याच्याठायी तुम्ही पणूर्
झाला आहा, 11 आिण िखर्स्ताच्या संुतािवधीने तुमचे पापमय दैिहक शरीर
काढले जाऊन, कोणी हातांनी न केलेल्या संुतािवधीने तुमचीही त्यांच्यात
संुता झाली आहे. 12 त्याच्याबरोबर तुम्ही बािप्तस्म्यात पुरले गेला व ज्याने
त्यास मरण पावलेल्यातनू उठवले त्या देवाच्या कृतीवरील िवश्वासाद्वारे तुम्ही
त्यामध्येच त्याच्याबरोबर उठवले गेला, 13आिण तुम्ही जे तुमच्या अपराधांमुळे
व देहस्वभावाची संुता न झाल्यामुळे मरण पावलेले होता त्या तुम्हास देवाने
त्याच्याबरोबर िजवंत केले आहे. त्याने आपल्या अपराधांची क्षमा केली आहे;
14 आिण आपल्या आड येणारा जो िनयमांचा हस्तलेख आपल्यािवरुद्ध असलेले
म्हणजे आपल्याला पर्ितकूल असलेले िवधीचे ऋणपतर् त्याने खोडले व तो
त्याने वधस्तंभाला िखळून ते त्याने रद्द केले. 15 त्याने त्यावर स ांना व शक्तीनंा
िनःशस्तर् केले व त्यांच्यावर जय िमळवनू त्यांचे उघड पर्दशर्न केले.

16 म्हणनू तुमच्या खाण्यािपण्यावरून, सण, अमावस्या िकंवा शब्बाथ
पाळण्यावरून कोणाला तुमचा न्याय करू देऊ नका. 17 या गोष्टी तर येणार् या
गोष्टीचंी छाया अशा आहेत; पण शरीर िखर्स्ताचे आहे. 18 लीन म्हणवनू
घेण्याच्या इच्छेने व देवदतूांची उपासना करणार्या, स्वतःला िदसलेल्या
गोष्टीवर अवलंबनू राहणार्या व दैिहक मनाने िवनाकारण गवार्नें फुगणार्या
कोणा मनुष्यास तुम्हास तुमच्या बिक्षसास मुकवू देऊ नका; 19 असा मनुष्य
मस्तकाला धरून राहत नाही; त्या मस्तकापासनू सवर् शरीराला सांधे व बंधने
ह्यांच्या द्वारे पुरवठा होत आहे व ते दृढ जडले जात असता त्याची दैवी वाढ होते.

20 म्हणनू जगाच्या मलूतत्त्वांना तुम्ही िखर्स्ताबरोबर मरण पावला आहात,
तर जगात जगत असल्यापर्माणे तुम्ही िनयमाधीन का होता? 21 िशवू नको,
चाखू नको, हातात घेऊ नको 22 अशा िनयमांतील सवर् गोष्टी या उपभोगाने
नष्ट होणार् या गोष्टी आहेत. 23 या गोष्टीतं स्वेच्छेची उपासना, मनाची लीनता
व शरीराची उपेक्षा असल्यामुळे ह्यात खरोखर ज्ञानीपणाची भाषा आहे, पण
देहाच्या लालसेला पर्ितबंध करण्याची योग्यता नाही.

3
1 म्हणनू तुम्ही िखर्स्ताबरोबर उठवले गेला आहात तर िखर्स्त देवाच्या

उजवीकडे जेथे बसला आहे तेथल्या वरील गोष्टी िमळिवण्याचा पर्यत्न करा.
2 वरील गोष्टीकंडे मन लावा, पृथ्वीवरील गोष्टीकंडे लावू नका; 3 कारण तुम्ही
मृत झला आहात आिण तुमचे जीवन िखर्स्ताबरोबर देवामध्ये गुप्त ठेवलेले
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आहे. 4 आपले जीवन जो िखर्स्त तो पर्कट केला जाईल तेव्हा तुम्हीही
त्याच्याबरोबर गौरवात पर्कट केले जाल.

5 तर पृथ्वीवरील तुमचे अवयव म्हणजे जारकमर्, अमंगळपणा, कामवासना,
कुवासना व लोभ ह्याला मतूी र्पजूा म्हणावे, हे िजवे मारा. 6 त्यामुळे देवाचा
कोप होतो. 7 तुम्हीही पवूी र् त्या वासनांत जगत होता तेव्हा त्यांमध्ये तुम्ही
चालत होता. 8 परंतु आता तुमच्यातील क्रोध, राग व दुष्टपण, िनंदा आिण
तुमच्या मुखाने िशवीगाळ करणे, हे सवर् आपणापासनू दरू करा. 9 एकमेकांशी
खोटे बोलू नका कारण तुम्ही जुन्या मनुष्यास त्याच्या कृतीसंिहत काढून टाकले
आहे 10 आिण जो नवा मनुष्य, आपल्या िनमार्ण करणार् याच्या पर्ितरूपानुसार
पणूर् ज्ञानात नवा केला जात आहे, त्यास तुम्ही पिरधान केले आहे. 11ह्यात गर्ीक
व यहदूी, संुता झालेला व न झालेला, बबर्र व स्कुथी, दास व स्वतंतर् हा भेदच
नाही, तर िखर्स्त सवर्काही आहे व सवार्ंत आहे.

12 तेव्हा तुम्ही देवाचे पिवतर् व िपर्य असे िनवडलेले लोक आहात,
म्हणनू करूणायुक्त हृदय, दया, सौम्यता, लीनता व सहनशीलता धारण करा.
13 एकमेकांचे सहन करा आिण कोणाचे कोणाशी भांडण असल्यास एकमेकांची
क्षमा करा; पर्भनेू तुमची क्षमा केली तशी एकमेकांची क्षमा करा. 14 पणूर्ता
करणारे बंधन अशी जी पर्ीती ती या सवार्ंवर धारण करा. 15 िखर्स्ताची शांती
तुमच्या अंतःकरणात राज्य करो. ितच्याकिरता एक शरीर असे पाचारण्यांत
आले आहे; आिण तुम्ही कृतज्ञ असा. 16 िखर्स्ताचे वचन तुम्हांमध्ये भरपरू राहो.
तुम्ही सवर् ज्ञानीपणाने एकमेकांस िशकवा व बोध करा; आपल्या अंतःकरणात
देवाला स्तोतरे्, गीते व आित्मक गीते कृपेच्या परे्रणेने गा. 17 आिण बोलणे
िकंवा करणे जे काही तुम्ही कराल, ते सवर् पर्भू येशचू्या नावाने करा; आिण
त्याच्याद्वारे देव जो िपता त्याचे उपकारस्तुती करा.

18 िस्तर्यांनो, जसे पर्भमूध्ये योग्य आहे त्यापर्माणे तुम्ही आपआपल्या
पतीच्या अधीन असा.
19 पतीनंो, आपआपल्या पत्नीवर पर्ीती करा; ितच्याशी िनष्ठूरतेने वागू नका.
20 मुलांनो, तुम्ही सवर् गोष्टीतं आपल्या आई-वडीलांच्या आज्ञा पाळा कारण हे

पर्भलूा संतोष देणारे आहे.
21 विडलांनो, तुम्ही आपल्या मुलांना िचडीस आणू नका; नाही तर, कदािचत ती

िनरुत्साही होतील.
22 दासांनो, दैिहक दृष्ट ा जे तुमचे मालक आहेत त्यांचे सवर् गोष्टीतं

आज्ञापालन करा. मनुष्यांना खुश करणार् या नोकरासारखे तोंडदेखल्या चाकरीने
नका; तर सालस मनाने पर्भचूी भीती बाळगनू पाळा. 23 आिण जे काही तुम्ही
करता ते मनुष्यांसाठी म्हणनू करू नका तर पर्भसूाठी म्हणनू िजवेभावे करा.
24पर्भपूासनू वतनरूप पर्ितफळ तुम्हास िमळेल तुम्ही हे तुम्हास मािहत आहे.
पर्भू िखर्स्ताची सेवा करीत जा. 25 कारण अन्याय करणार्याने जो अन्याय
केला तोच त्यास िमळेल आिण पक्षपात होणार नाही.
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1 धन्यांनो, तुम्हांसही स्वगार्त धनी आहे हे लक्षात ठेवनू तुम्ही आपल्या

दासांबरोबर न्यायाने व समतेने वागा.

2 पर्ाथर्नेत तत्पर असा व ितच्यांत उपकारस्तुती करीत जागृत रहा.
3 आणखी आम्हासाठी देखील पर्ाथर्ना करा; अशी की, कारण िखर्स्ताच्या ज्या
रहस्यामुळे मी बंधनातही आहे ते सांगावयास देवाने आम्हांसाठी वचनाकिरता
द्वार उघडावे. 4 म्हणजे मला जसे सांिगतले पािहजे तसेच मी ते रहस्य पर्कट
करावे.

5 बाहेरच्या लोकांबरोबर सुज्ञानीपणाने वागा. संधी साधनू घ्या. 6 तुमचे
बोलणे नेहमी कृपायुक्त, िमठाने रूचकर केल्यासारखे असावे, म्हणजे
पर्त्येकाला कसकसे उ र द्यावयाचे हे तुम्ही समजावे.

7 माझा िपर्य बंधू तुिखक, पर्भमूधील िवश्वासू सेवक व माझ्यासोबतीचा
दास हा माझ्यािवषयी सवर् गोष्टी तुम्हास कळवील. 8 मी त्यास त्याच हेतनेू
तुमच्याकडे पाठवले आहे की, म्हणजे आमच्यािवषयीच्या सवर् गोष्टी त्याने
तुम्हास कळवनू तुमच्या मनाचे समाधान करावे. 9मी त्याच्याबरोबर िवश्वासू व
िपर्य बंधू अनेिसम, जो तुमच्यांतलाच आहे त्यालाही पाठवले आहे; ते तुम्हास
येथील सवर् गोष्टी कळवतील.

10 माझा सोबतीचा बंिदवान अिरस्ताखर् तुम्हास सलाम सांगतो, तसाच
बणर्बाचा भाऊबंद माकर् हाही तुम्हास सलाम सांगतो. (त्याच्यािवषयी तुम्हास
आज्ञा िमळाल्या आहेत. तो जर तुमच्याकडे आला तर तुम्ही त्याचा स्वीकार
करा.) 11 युस्त म्हणलेला येशू हाही तुम्हास सलाम सांगतो; संुता झालेल्यांपैकी
हेच मातर् देवाच्या राज्यासाठी माझे सहकारी आहेत आिण त्यांच्याद्वारे माझे
सांत्वन झाले आहे. 12 िखर्स्त येशचूा दास एपफ्रास जो तुमच्यातलाच
आहे तो तुम्हास सलाम सांगतो; तो आपल्या पर्ाथर्नांमध्ये सवर्दा तुम्हासाठी
जीव तोडून िवनंती करीत आहे की, देवाच्या संपणूर् इच्छेनुसार तुम्ही पिरपणूर्
असनू तुमची पणूर् खातर्ी होऊन िस्थर असे उभे रहावे. 13 तुम्हासाठी व जे
लावदीिकयात व हेरापलीत आहेत त्याच्यांसाठी तो फार शर्म करीत आहे,
अशी त्याच्यािवषयी मी साक्ष देतो. 14 िपर्य वैद्य लकू आिण देमास हे
तुम्हास सलाम सांगतात. 15 लावदीिकयातील बंधू आिण नंुफा व ितच्या घरी
जमणारी मंडळी ह्यांना सलाम द्या. 16 हे पतर् तुमच्यांत वाचनू झाल्यावर
की, लावदीिकयातील मंडळीतही वाचले जावे आिण लावदीिकयाकडील पतर्
तुम्हीही वाचावे. 17 अिखर्पाला सांगा की, जी सेवा तुला पर्भमूध्ये िमळाली
आहे ती पणूर् करण्याकडे म्हणनू काळजी घे.

18 मी पौलाने स्वहस्ते िलहीलेला सलाम; मी बंधनात आहे याची आठवण
ठेवा. तुम्हांबरोबर कृपा असो.
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परे्िषत पौलाने स्वतःला या पतर्ाचा लेखक म्हणनू दोनदा संबोधले आहे
(1:1; 2:18). सीला आिण तीमथ्य (3:2, 6), मंडळीची स्थापना झाल्यानंतर
दुसर्या सुवातार् फेरी मधील पौलाचा पर्वास (परे्िषत 17:1-9), त्याने हे पतर्
ते सोडून गेल्यावर काही मिहन्यांच्या आत िवश्वास ठेवणार्यांना िलिहले.
थेस्सलनीका येथील पौलाच्या सेवेने अथार्तच फक्त यहदू्यांनाच नाही तर अन्य
जातीय लोकांनाही स्पशर् केले. मंडळीतील अनेक अन्य जातीय मतूी र्पजेूतनू
बाहेर आले होते, जे त्या काळातील यहदू्यांमध्ये िविशष्ट समस्या नव्हती (1
थेस्सल. 1:9).

साधारण इ.स. 51.
पौलाने किरंथ शहरातील थेस्सलनीका येथील मंडळीला आपले पिहले पतर्

िलिहले.

जरी हे सवर्साधारणपणे सवर्तर् िखर्स्ती लोकांशी बोलत असले तरी, 1 थेस्स.
1:1 थेस्सलनीकाकरांना पिहल्या पतर्ाचे अपेिक्षत वाचक म्हणनू “थेस्सलनीका
येथील मंडळी” च्या सदस्यांना ओळखते.

पौलाचा हे पतर् िलिहण्याचा उदे्दश होता िक नवीन रुपांतरीत लोकांना
त्यांच्या परीके्षत उ ेजन देणे (3:3-5), धािमर्क जीवन जगण्याकिरता
सचूना देणे (4:1-12) आिण िखर्स्ताच्या परत येण्याआधी मरणार्या
िवश्वासणार्यांच्या भिवष्याबद्दल आश्वासन देणे. (4:13-18), काही इतर,
नैितक आिण व्यावहािरक गोष्टी सुधारण्यासाठी हे पतर् िलिहले.

मंडळीच्या संबंिधत काही गोष्टी
रूपरेषा
1. धन्यवाद देणे — 1:1-10
2. परे्िषतीय िक्रयांचे संरक्षण — 2:1-3:13
3. थेस्सलनीकाकरांसाठी उपदेश — 4:1-5:22
4. समाप्तीची पर्ाथर्ना आिण िनष्ठा — 5:23-28

1 देविपता व पर्भू येशू िखर्स्ता याच्यात असलेली थेस्सलनीका शहरातील
मंडळी िहला पौल, िसल्वान व तीमथ्य ह्याच्याद्वारे तुम्हास कृपा व शांती असो.

2 आम्ही आपल्या पर्ाथर्नांमध्ये तुमची आठवण करीत सवर्दा तुम्हा
सवार्ंिवषयी देवाची उपकारस्तुती करतो. 3 आपल्या देविपत्यासमोर तुमचे
िवश्वासाने केलेले काम, पर्ीतीने केलेले शर्म व आपल्या पर्भू येशू
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िखर्स्तावरच्या आशेमुळे धरलेली सहनशीलता ह्यांची आम्ही िनरंतर आठवण
करतो. 4 बंधूंनो, तुम्ही देवाचे िपर्य आहात, तुमची झालेली िनवड
आम्हास ठाऊक आहेच; 5 कारण आमची सुवातार् केवळ शब्दाने नव्हे, तर
सामथ्यार्ने, पिवतर् आत्म्याने व पणूर् खातर्ीने तुम्हास कळिवण्यात आली तसेच
तुमच्याकिरता आम्ही तुमच्याबरोबर असताना कसे वागलो हे तुम्हास ठाऊक
आहे. 6 तुम्ही फार संकटात असताना पिवतर् आत्म्याच्या आनंदाने वचन
अंगीकारुन आमचे व पर्भचेू अनुकरण करणारे झाला; 7 अशाने मासेदोिनया
व अखया ह्यांतील सवर् िवश्वास ठेवणार्यांना तुम्ही उदाहरण असे झाला
आहात. 8 मासेदोिनया व अखया ह्यात तुमच्याकडून पर्भचू्या वचनाची घोषणा
झाली आहे; इतकेच केवळ नव्हे तर देवावरील तुमच्या िवश्वासाची बातमीही
सवर्तर् पसरली आहे; ह्यामुळे त्यािवषयी आम्हास काही सांगायची गरज नाही.
9 कारण तुम्हामध्ये आमचे येणे कोणत्या पर्कारचे झाले, हे ते आपण होऊन
आम्हािवषयी सांगतात; तुम्ही मतूी र्पंासनू देवाकडे कसे वळला आिण िजवंत
व खर्या देवाची सेवा करण्यास, 10 आिण त्याचा पुतर् येशू याची स्वगार्ंतनू
येण्याची वाट पाहण्यास,तो पुतर् म्हणजे येशू ज्याला देवाने मरण पावलेल्यातनू
उठवले व तो आपल्याला भावी क्रोधापासनू सोडिवणारा आहे.

2

1 बंधनूो, तुम्हामध्ये आमचे येणे व्यथर् झाले नाही, हे तुम्हासही माहीत
आहे. 2 परंतु पवूी र् िफिलप्पैत आम्ही दुःख भोगनू व अपमान सोसनू, हे
तुम्हास माहीतच आहे, मोठा िवरोध असता, देवाची सुवातार् तुम्हास सांगण्याचे
धैयर् आपल्या देवाकडून आम्हास िमळाले. 3 कारण आमचा बोध फसवण्याने
अथवा अशुद्धपणा ह्यांतनू िनमार्ण झालेला नसनू कपटाचा नव्हता; 4 तर
सुवातार् आमच्यावर सोपवनू देण्यास देवाने आम्हास पारखनू पसंत केल्यामुळे
आम्ही ती सांगतो; आम्ही मनुष्यांना खशू करण्यासारखे न बोलता आमची
अंतःकरणे पारखणारा देव हा ज्यामुळे खशू होईल तसे बोलतो. 5 कारण आम्ही
खुशामत करणारे भाषण कधी करीत नव्हतो, हे तुम्हास माहीत आहे तसेच लोभ
ठेवनू ढोंगीपणाने वागलो नाही. देव साक्षी आहे; 6 आम्ही िखर्स्ताचे परे्िषत
असल्यामुळे जरी आम्हास आपला िवशेष अधीकार चालवता आला असता
तरी आम्ही मनुष्यांपासनू, तुम्हापासनू िकंवा दुसर्यांपासनू गौरव िमळिवण्याची
खटपट करीत नव्हतो; 7 तर आपल्या मुलांबाळांचे पालनपोषण करणार्या
आईसारखे आम्ही तुम्हामध्ये सौम्य वृ ीचे होतो. 8 आम्हास तुमच्यािवषयी
कळकळ वाटत असल्यामुळे आम्ही तुम्हास केवळ देवाच्या सुवातचे दानच
देण्यास नव्हे, तर तुम्हावरील आमच्या अत्यंत पर्ीतीमुळे तुम्हाकिरता आपला
जीवही देण्यास तयार होतो.

9 बंधनूो, आमचे शर्म व कष्ट याची आठवण तुम्हास आहे; तुम्हातील
कोणाला आमचा भार होऊ नये म्हणनू आम्ही रातरं्िदवस उद्योग करून तुम्हापुढे
देवाच्या सुवातची घोषणा केली. 10 तुम्हा िवश्वास ठेवणार्यांत आम्ही
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पिवतर्तेने, नीितने व िनदो र्षतेने कसे वागलो ह्यािवषयी तुम्ही साक्षी आहात
व देवही आहे 11 तुम्हास ठाऊकच आहे की, िपता आपल्या मुलांना करतो तसे
आम्ही तुम्हापैकी पर्त्येकाला बोध करीत, धीर देत व आगर्हपवूर्क िवनंती
करीत सांगत होतो की, 12जो देव आपल्या राज्यात व गौरवात तुम्हास पाचारण
करीत आहे त्यास शोभेल असे तुम्ही चालावे.

13 या कारणांमुळे आम्ही सुद्धा देवाची िनरंतर उपकारस्तुती किरतो की, तुम्ही
आम्हापासनू ऐकलेले देवाचे वचन स्वीकारले ते मनुष्यांचे म्हणनू नव्हे तर देवाचे
म्हणनू स्वीकारले आिण खरे पहाता ते असेच आहे; ते तुम्हा िवश्वास ठेवणार्यात
कायर् करीत आहे. 14 बंधूंनो, यहदूीयातील देवाच्या ज्या मंडळ्या िखर्स्त
येशचू्या ठायी आहेत त्यांचे अनुकरण करणारे झाला, म्हणजे त्यांनी यहदूयांच्या
हातनू जी दुःखे सोसली तशीच तुम्हीही आपल्या स्वदेशीयांच्या हातनू सोसली;
15 त्या यहदू्यांनी पर्भू येशलूा व संदेष्ट ांनाही िजवे मािरले आिण आमचा
छळ करून आम्हास बाहेर घालिवले; ते देवाला संतोषवीत नाहीत व सवर्
मनुष्यांचेही िवरोधी झाले आहेत; 16 परराष्ट्रीयांचे तारण व्हावे म्हणनू आम्ही
त्यांच्याबरोबर बोलावे याची ते मनाई करतात; हे ह्यासाठी की, त्यांनी आपल्या
पापांचे माप सवर्दा भरीत रहावे; त्यांच्यावरील देवाच्या क्रोधाची पिरसीमा
झाली आहे.

17 बंधनूो, आम्ही हृदयाने नव्हे तर देहाने तुम्हापासनू थोडा वेळ वेगळे
झाल्याने आम्हास िवरह दुःख होऊन तुमचे तोंड पाहण्याचा आम्ही फार
उत्कंठेने िवशेष पर्यत्न केला; 18 ह्यांमुळे आम्ही तुम्हाकडे येण्याची
इच्छा धरली; मी पौलाने एकदा नाही तर दोनदा इिच्छले परंतु सैतानाने
आम्हास अडिवले. 19 कारण आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताच्या समक्षतेत,
त्याच्या येण्याच्या वेळेस आमची आशा िकंवा आमचा आनंद िकंवा आमच्या
अिभमानाचा मुकुट काय आहे? तुम्हीच आहात ना? 20 कारण तुम्ही आमचे
गौरव व आमचा आनंद आहात.

3
1 म्हणनू आमच्याने आणखी दम धरवेना, तेव्हा आम्ही अथेनै शहरातच एकटे

मागे रहावे, हे आम्हास बरे वाटले. 2 आिण आम्ही आपला बंधू तीमथ्य,
िखर्स्ताच्या सुवातत देवाचा सेवक ह्याला ह्यासाठी पाठवले की, त्याने तुम्हास
िस्थर करावे आिण तुमच्या िवश्वासाच्या वाढीिवषयी उपदेश करावा; 3 तो
असा की, या संकटात कोणी घाबरू नये; कारण आपण ह्यासाठीच नेिमलेले
आहोत. हे तुम्ही स्वतः जाणनू आहात. 4 कारण आम्ही तुम्हाजवळ होतो तेव्हा
आम्ही तुम्हास सांगनू ठेवले की, आपल्याला संकटे भोगावयाची आहेत आिण
त्यापर्माणे घडलेही, हे तुम्हास माहीतच आहे. 5 ह्यामुळे मलाही आणखी दम
धरवेना, म्हणनू मी तुमच्या िवश्वासासंबंधाने िवचारपसू करण्याचे पाठवले;कोण
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जाणे, कदािचत परीक्षकाने तुम्हास मोह घातल्याने आमचे शर्म व्यथर् झाले
असतील.

6 आता तीमथ्याने तुम्हापासनू आम्हाकडे येऊन, तुमचा िवश्वास व पर्ीती
ह्यांिवषयी आिण जसे आम्ही तुम्हास भेटावयास उत्कंिठत आहोत तसे तुम्हीही
आम्हास भेटावयास उत्कंिठत असनू आमची परे्माने नेहमी आठवण करता
ह्यािवषयीची शुभवतर्मान आम्हाकडे आणले; 7 ह्यामुळे बंधनूो, आम्हास
आपल्या सवर् अडचणीत व संकटात तुमच्या िवश्वासावरून तुम्हािवषयी
समाधान िमळाले; 8 कारण जर तुम्ही पर्भमूध्ये खंबीरपणे िटकता तर
आता आम्ही िजवात जीव आल्यासारखे राहतो. 9 कारण आपल्या देवापुढे,
आम्ही तुमच्याकरता, ज्या सवर् आनंदामुळे आनंद करतो त्याबद्दल आम्ही
देवाला तुमच्याकरीता काय धन्यवाद देऊ शकणार? 10 आम्ही रातरं्िदवस
पुष्कळ पर्ाथर्ना करतो की, आम्ही तुम्हास तोंडोतोंड पाहावे आिण तुमच्या
िवश्वासांतील उणे आहे ते पणूर् करावे.

11 देव, आपला िपता हा स्वतः व आपला पर्भू येशू हा, आमचे तुम्हाकडे
येणे कुठलीही अडचण न येता होऊ देवो; 12 आिण जशी आमची पर्ीती
तुम्हावर आहे, तशी पर्भू तुमची पर्ीती एकमेकांवर व सवार्ंवर वाढवनू िवपुल
करो; 13 ह्यासाठी की, आपला पर्भू येशू आपल्या सवर् पिवतर् जनांसह येईल
त्यावेळेस त्याने तुमची अंतःकरणे देव आपला िपता ह्याच्यासमोर पिवतर्तेत
िनदो र्ष होण्यासाठी िस्थर करावी.

4
1 बंधनूो, शेवटी आम्ही तुम्हास िवनंती करतो व पर्भू येशमूध्ये बोध करतो

की, कोणत्या वागणकूीने देवाला संतोषवावे हे तुम्ही आम्हापासनू ऐकून घेतले
व तुम्ही त्यापर्माणे वागत आहा, त्यामध्ये तुमची अिधकािधक वाढ व्हावी.
2 कारण पर्भू येशचू्या वतीने कोणकोणत्या आज्ञा आम्ही तुम्हास िदल्या त्या
तुम्हास ठाऊक आहेत.

3 कारण देवाची इच्छा ही आहे की, तुमचे पिवतर्ीकरण व्हावे, म्हणजे तुम्ही
जारकमार्पासनू दरू रहावे 4 आिण तुमच्यातील पर्त्येकाला समजावे की, ज्याने
त्याने आपल्या देहाला पिवतर्तेने व आदरबुद्धीने आपल्या स्वाधीन कसे करून
घ्यावे. 5 देवाला न ओळखर्या परराष्ट्रीयांपर्माणे वासनेच्या लोभाने करू
नये. 6 कोणी या गोष्टीचें उल्लंघन करून आपल्या बंधचूा गैरफायदा घेऊ नये
कारण पर्भू या सवर् गोष्टीबंद्दल शासन करणारा आहे; हे आम्ही तुम्हास आधीच
सांिगतले होते व बजावलेही होते. 7 कारण देवाने आपल्याला अशुद्धपणासाठी
नव्हे तर पिवतरे्तेसाठी पाचारण केले आहे. 8 म्हणनू जो कोणी नाकार करतो
तो मनुष्याचा नव्हे तर तुम्हास आपला पिवतर् आत्मा देणारा देव याचा नाकार
करतो.

9 बंधुपरे्मािवषयी आम्ही तुम्हास िलहावे याची तुम्हास गरज नाही; कारण
एकमेकांवर पर्ीती करावी, असे तुम्हास देवानेच िशकिवले आहे; 10 आिण
अिखल मासेदोिनयांतील सवर् बंधुवगार्वर तुम्ही ती करीतच आहात. तरी बंधूंनो,
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आम्ही तुम्हास बोध करतो की,ती अिधकािधक करावी. 11आम्ही तुम्हास आज्ञा
केल्यापर्माणे शांतीने राहा. आपआपला व्यवसाय करणे आिण आपल्या हातांनी
काम करणे याची आवड तुम्हास असावी. 12 बाहेरच्या लोकांबरोबर सभ्यतेने
वागावे आिण तुम्हास कशाचीही गरज पडू नये.

13 पण बंधूंनो, मी इच्छीत नाही की, जे मरण पावलेत त्यांच्यािवषयी तुम्ही
अज्ञानी असावे, म्हणजे ज्यांना आशा नाही अशा इतरांपर्माणे तुम्ही दुःख करू
नये. 14कारण येशू मरण पावला व पुन्हा उठला असा जर आपण िवश्वास ठेवतो,
तर येशमूध्ये जे मरतात त्यांनाही देव त्याच्याबरोबर आणील.

15 कारण पर्भचू्या वचनावरून आम्ही तुम्हास हे सांगतो की, आपण
जे िजवंत आहोत व जे पर्भचू्या येण्यापयर्ंत मागे राह,ू ते आपण तोपयर्ंत
मरण पावलेल्यांच्या पुढे जाणार नाही. 16 कारण आज्ञा करणार्या गजर्णेने,
आद्यदेवदतूांची वाणी आिण देवाच्या कण्यार्चा आवाज येईल, तेव्हा पर्भू स्वतः
स्वगार्तनू उतरेल आिण िखर्स्तात मरण पावलेले पर्थम उठतील. 17 मग
आपण जे िजवंत आहोत व मागे राह,ू ते पर्भलूा अंतराळात भेटण्यासाठी ढगात
उचलले जाऊ आिण सवर्काळ पर्भबूरोबर राह.ू

18 म्हणनू तुम्ही या वचनांनी एकमेकांचे सांत्वन करा.

5
1 बंधनूो, काळ व समय ह्यांिवषयी तुम्हास काही िलिहण्याची गरज नाही.

2 कारण तुम्हा स्वतःला पक्के माहीत आहे की जसा रातर्ी चोर येतो, तसाच
पर्भचूा िदवस येतो. 3 “शांती आहे, सुरिक्षतता आहे” असे ते म्हणतात, तेव्हा
गरोदर स्तर्ीला ज्यापर्माणे अचानक वेदना सुरु होतात त्यापर्माणे त्यांचा
अचानक नाश होईल आिण ते िनभावणारच नाहीत. 4 बंधुनो, त्या िदवसाने
चोरासारखा तुम्हास गाठावे असे तुम्ही अंधारात नाही. 5 कारण तुम्ही सगळे
पर्काशाची पर्जा व िदवसाची पर्जा आहात; आपण रातर्ीचे व अंधाराचे नाही.
6 ह्यावरून आपण इतरांपर्माणे झोप घेवू नये, तर जागे व सावध रहावे. 7 झोप
घेणारे रातर्ी झोप घेतात आिण िझंगणारे रातर्ीचे िझंगतात. 8 परत जे आपण
िदवसाचे आहोत त्या आपण सावध असावे; िवश्वास व पर्ीती हे उरस्तर्ाण
व तारणाची आशा हे िशरसर्ाण घालावे. 9 कारण आपल्यावर क्रोध व्हावा
म्हणनू नव्हे तर आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्याद्वारे आपले तारण व्हावे म्हणनू
देवाने आपल्याला नेमले आहे. 10 पर्भू येशू िखर्स्त आपल्यासाठी याकिरता
मरण पावला की, आपण जरी मागे रािहलो िकंवा मरण पावलो तरी आपण
त्याच्याबरोबर िजवंत रहावे.

11 म्हणनू तुम्ही एकमेकांचे सांत्वन करा आिण एकमेकांची उभारणी करा; हे
तुम्ही करतही आहात.
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12 आिण बंधूंनो, आम्ही तुम्हास िवनंती करतो की, जे तुमच्यांत पिरशर्म
करतात, जे पर्भमूध्ये तुमच्यांवर आहेत आिण तुम्हास बोध करतात त्यांच्याकडे
लक्ष द्या; 13 आिण त्यांना त्यांच्या कामावरून पर्ीतीने फार थोर माना आिण
एकमेकांशी शांतीने रहा.

14आता बंधूंनो,आम्ही तुम्हास बोध करतो की, जे अव्यवस्थीत आहेत त्यांना
तुम्ही इशारा द्या, जे अल्पधीराचे आहेत त्यांना धीर द्या, अशक्त आहेत त्यांना
आधार द्या; सवार्बंरोबर सहनशील असा. 15 आिण तुम्ही हे पाहा की, कोणी
कोणाला वाईटाबद्दल वाईट असे भरून देऊ नये; पण तुमच्यात एकमेकांसाठी
व सवर्साठी जे चांगले आहे त्याच्या सतत मागे लागा.

16 सदोिदत आनंद करा. 17 िनत्य पर्ाथर्ना करा. 18 पर्त्येक गोष्टीतं
उपकार माना कारण तुमच्यासंबधी िखर्स्त येशमूध्ये देवाची इच्छा हीच आहे.
19 पिवतर् आत्म्याला िवझवू नका. 20 संदेशाचा उपहास करू नका. 21 सवर्
गोष्टीचंी पारख करा. जे चांगले आहे ते मजबतू धरा. 22 वाईटाच्या पर्त्येक
पर्कारापासनू दरू रहा.

23 आिण स्वतः शांतीचा देव तुम्हास पणूर् पिवतर् करो; आिण आपला पर्भू
येशू िखर्स्त ह्याचे येणे होईल तेव्हा तुमचा आत्मा, जीव आिण शरीर पणूर् िनदो र्ष
राहो. 24 तुम्हास जो बोलवत आहे तो िवश्वासू आहे; तो हे करीलच.
25 बंधूंनो, आमच्यासाठी पर्ाथर्ना करा.
26 सवर् बंधूंना पिवतर् पर्ीतीने नमस्कार सांगा.
27 मी तुम्हास पर्भचूी आज्ञा म्हणनू सांगतो की, हे पतर् सवर् बंधूंना वाचनू

दाखवा.
28 आपला पर्भू येशू िखर्स्त याची कृपा तुमच्याबरोबर असो. आमेन.
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पौलाचे थेस्सलनीकाकरांस दुसरे पतर्

1 थेस्सलनीकाकरांपर्माणेच हे पतर् पौल, सीला आिण तीमथ्य यांच्याकडून
आहे. या पतर्ाचा लेखक 1 थेस्सलनीकाकरांस आिण पौलाच्या इतर
पतर्ांसारख्या शैलीचा वापर करतो. यावरुन िदसनू येते की मुख्य लेखक पौल
होता. सीला आिण तीमथ्य हे अिभवादनांमध्ये समािवष्ट आहेत (2 थेस्सल.
1:1) अनेक अध्यायांमध्ये आपण असे िलिहतो की, त्या सवर् तीन जणांनी
सहमती दशर्िवली. िलिखत स्वरूपाचे िलखाण पौलाचे नव्हते कारण त्याने फक्त
शेवटच्या शुभेच्छा (अिभवादन) आिण पर्ाथर्ना िलिहल्या (2 थेस्सल 3:17).
पौलाने कदािचत तीमथ्य िकंवा सीलाला पतर् िलिहले असावे.

साधारण इ.स. 51 - 52.
पौलाने 2 थेस्सलनीकाकरांस हे किरंथमध्ये िलिहले, जेथे त्याने 1

थेस्सलनीकाकरांस िलिहले.

2 थेस्सलनीकाकरांस 1:1 “थेस्सलनीकाकरांची मंडळी” म्हणनू 2
थेस्सलनीकाकरांसच्या उदे्दशाने वाचकांना सिूचत करते.

परमेश्वराच्या िदवसाबद्दल सैद्धांितक तर्ुटी सुधारण्याचा उदे्दश होता.
िवश्वासणार्यांची पर्शंसा करणे आिण त्यांचा िवश्वास दृढ असल्याचे त्यांना
उ ेजन देणे आिण जे लोक त्यांच्या आत्म-भर्ामक स्वाथार्मुळे िवश्वास ठेवत
होते, त्यांनी असा िवचार केला होता की परमेश्वराचा िदवस येण्याआधीच
परमेश्वराच्या परत आला होता आिण या िशकवणीचा त्यांनी स्वतःच्या
फायद्यासाठी दुखावला होता.

आशेमध्ये राहणे
रूपरेषा
1. नमस्कार — 1:1, 2
2. अडचणीत सांत्वन — 1:3-12
3. परमेश्वराच्या िदवसािवषयी सुधारणा — 2:1-12
4. त्यांच्या भाग्यासंदभार्त स्मरण — 2:13-17
5. व्यावहािरक बाबीसंंबंधी उद्बोधन — 3:1-15
6. अंितम अिभवादन — 3:16-18

1 देव आमचा िपता व पर्भू येशू िखर्स्त ह्यांच्या ठायी असलेल्या थेस्सलनीका
शहरातील मंडळीला पौल, िसल्वान व तीमथ्य ह्यांच्याकडूनः 2 देविपता व पर्भू
येशू िखर्स्त ह्याच्याद्वारे तुम्हास कृपा व शांती असो.
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3 बंधनूो, आम्ही सवर्दा तुम्हािवषयी देवाची उपकारस्तुती केली पािहजे आिण
हे योग्यच आहे कारण तुमचा िवश्वास अितशय वाढत आहे आिण तुम्हा
सवार्ंमधील पर्त्येकांची एकमेकांवरील पर्ीती िवपुल होत आहे; 4 ह्यावरून
तुमच्या सवर् छळांत व तुम्ही जी सहनशीलता व जो िवश्वास दाखिवता
त्याबद्दल देवाच्या मंडळ्यांतनू आम्ही स्वतः तुमचा अिभमान बाळगतो. 5 ते
देवाच्या योग्य न्यायाचे पर्माण आहे; तो न्याय हा की, ज्यासाठी तुम्ही दुःख
सोशीत आहात त्या देवाच्या राज्याला तुम्ही योग्य ठरले जावे. 6 तुम्हावर
संकट आणणार्या लोकांची संकटाने परतफेड करणे आिण संकट सोसणार्या
तुम्हास आम्हाबरोबर िवशर्ांती देणे, हे देवाच्या दृष्टीने न्याय्य आहे, 7 म्हणनू
पर्भू येशू पर्कट होण्याच्या समयी ते होईल; तो आपल्या सामथ्यर्वान
देवदतूांसह स्वगार्तनू अिग्नज्वालेसिहत पर्कट होईल. 8 तेव्हा जे देवाला
ओळखत नाहीत व आपल्या पर्भू येशचूी सुवातार् मानीत नाहीत त्यांचा तो
सडू उगवील. 9 तेव्हा त्यांना पर्भचू्या समोरून व त्याच्या सामथ्यार्च्या
गौरवापासनू दरू करण्यांत येऊन सवर्काळचा नाश ही िशक्षा त्यांना िमळेल.
10 आपल्या पिवतर्जनांच्या ठायी गौरव िमळावे म्हणनू आिण त्यािदवशी
पिवतर्जनांच्या ठायी आश्चयर्पातर् व्हावे म्हणनू तो येईल कारण आम्ही
िदलेल्या साक्षीवर तुम्ही िवश्वास ठेवला आहे. 11 याकिरता तर आम्ही
तुम्हासाठी सवर्दा अशी पर्ाथर्ना करतो की, आपल्या देवाने तुम्हास झालेल्या
या पाचारणास योग्य असे मानावे आिण चांगुलपणाचा पर्त्येक मनोदय व
िवश्वासाचे कायर् सामथ्यार्ने पणूर् करावे; 12 ह्यासाठी की, आपला देव व पर्भू
येशू िखर्स्त ह्यांच्या कृपेने आपला पर्भू येशू ह्याच्या नावाला तुमच्या ठायी व
तुम्हास त्याच्याठायी, गौरव िमळावे.

2

1 बंधनूो, आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताचे येणे व त्याच्याजवळ आपले एकतर्
होणे ह्यासंबंधाने आम्ही तुम्हास अशी िवनंती करतो की, 2 तुम्ही एकदम दचकून
भांबावनू जाऊ नका व घाबरू नका; पर्भचूा िदवस येऊन ठेपला आहे असे
सांगणार्या आत्म्याने िकंवा जणू काय आम्हाकडून आलेल्या वचनाने अथवा
पतर्ाने घाबरू नका; 3 कोणत्याही पर्कारे कोणाकडून फसू नका; कारण त्या
िदवसाच्या अगोदर िवश्वासाचा त्याग होऊन तो अनीितमान पुरूष, नाशाचा
पुतर् पर्कट होईल; 4तो नाशाचा पुतर्, िवरोधी व ज्याला देव िकंवा उपासनीय
म्हणनू म्हणतात त्या सवार्पेक्षा स्वतःला उंच करणारा, म्हणजे मी देव आहे, असे
स्वतःचे पर्दशर्न करीत देवाच्या भवनात बसणारा असा आहे.

5 मी तुमच्याबरोबर असतांना हे तुम्हास सांगत असे याची तुम्हास आठवण
नाही काय? 6 त्याने नेमलेल्या समयीच पर्कट व्हावे, अन्य वेळी होऊ नये,
म्हणनू जे आता पर्ितबंध करीत आहे ते तुम्हास ठाऊक आहे. 7कारण अनीतीचे
रहस्य आताच आपले कायर् चालवीत आहे, परंतु जो आता अडथळा करीत आहे
तो मधनू काढला जाईपयर्ंत अडथळा करीत राहील; 8मग तो अनीितमान पुरूष
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पर्कट होईल, त्यास पर्भू येशू आपल्या मुखातील श्वासाने मारून टािकल
आिण तो येताच आपल्या दशर्नाने त्यास नष्ट करील; 9 सैतानाच्या कृतीमुळे
त्याचे येणे होईल; तो सवर् पर्कारे खोटे सामथ्यर्, तशीच िचन्हे व अदभ्तेू
करीत येईल 10 ज्यांचा नाश होत चालला आहे त्यांनी आपले तारण साधावे
म्हणनू सत्यािवषयीची पर्ीती धरली नाही; त्यामुळे त्याच्यांसाठी सैतानाच्या
कृतीपर्माणे सवर् पर्कारची खोटी महत्कृत्ये, िचन्हे, अदभ्तेू आिण सवर्पर्कारचे
अनीितजनक कपट ह्यांनी युक्त असे त्या अनीितमानाचे येणे होईल. 11 त्यांनी
असत्यावर िवश्वास ठेवावा म्हणनू देव त्यांच्याठायी भर्ांतीचे कायर् चालेल असे
करतो; 12 ज्यांनी सत्यावर िवश्वास ठेवला नाही, तर अनीतीत संतोष मानला
त्या सवार्चंा न्यायिनवाडा व्हावा म्हणनू असे होईल.

13 पर्भचू्या िपर्यजनांनो, तुम्हािवषयी आम्ही देवाची उपकारस्तुती नेहमी
केली पािहजे कारण पिवतर् आत्म्याच्याद्वारे होणार्या पिवतर्ीकरणात व
सत्यावरच्या िवश्वासात देवाने तुम्हास पर्थमफळ म्हणनू तारणासाठी िनवडले
आहे; 14 त्यामध्ये त्याने तुम्हास आमच्या सुवातच्या द्वारे आपल्या पर्भू येशू
िखर्स्ताचे गौरव पर्ाप्त करून घेण्यासाठी पाचारण केले आहे.

15 तर मग बंधनूो, िस्थर राहा आिण तोंडी िकंवा आमच्या पतर्ाद्वारे जे
संपर्दाय तुम्हास िशकिवले ते बळकट धरून राहा. 16आपला पर्भू येशू िखर्स्त
हा आिण ज्याने आपल्यावर पर्ीती करून सवर्काळचे सांत्वन व चांगली आशा
कृपेने िदली तो देव आपला िपता, 17 तुमच्या मनाचे सांत्वन करो आिण पर्त्येक
चांगल्या कृतीत व गोष्टीत तुम्हास िस्थर करो.

3
1 शेवटी बंधनूो, आता इतकेच सांगणे आहे की, आम्हासाठी पर्ाथर्ना करीत

जा की,जशी तुमच्यामध्ये झाली त्यापर्माणे पर्भचू्या वचनाची लवकर पर्गती
व्हावी व त्याचे गौरव व्हावे; 2 आिण हेकेखोर व दुष्ट मनुष्यांपासनू आमचे
संरक्षण व्हावे; कारण सवार्च्या ठायी िवश्वास आहे असे नाही.

3 परंतू पर्भू िवश्वसनीय आहे, तो तुम्हास िस्थर करील व त्या दुष्टापासनू
राखील. 4 तुम्हािवषयी पर्भमूध्ये आमचा असा िवश्वास आहे की, आम्ही
तुम्हास जे सांगतो ते तुम्ही करीत असता व पुढेही करीत जाल. 5पर्भहूी तुमची
मने देवावरच्या पर्ीतीकडे व िखर्स्ताच्या सहनशीलतेकडे लावो.

6 बंधनूो, आम्ही आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताच्या नावाने तुम्हास आज्ञा
करतो की, अव्यविस्थतपणे वागणार्या व चालणार्या संपर्दायापर्माणे
पर्त्येक बंधुपासनू तुम्ही दरू व्हावे. 7 आमचे अनुकरण कोणत्या रीतीने केले
पािहजे हे तुम्हा स्वतःला ठाऊक आहे; कारण आम्ही तुम्हामध्ये असताना
अव्यविस्थतपणे वागलो नाही; 8 आिण आम्ही कोणाचे अन्न फुकट खाल्ले
नाही; परंतु तुम्हापैकी कोणावरही भार घालू नये म्हणनू आम्ही रातरं्िदवस शर्म
व कष्ट करून काम केले. 9 तसा आम्हास अिधकार नाही असे नाही, पण आमचे
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अनुकरण करण्यासाठी आम्ही तुम्हास उदाहरण घालू द्यावे म्हणनू असे केले.
10 कारण आम्ही तुमच्याबरोबर होतो तेव्हा देखील आम्ही तुम्हास अशी आज्ञा
केली होती की, कोणाला काम करण्याची इच्छा नसेल तर त्याने खाऊही नये.
11 तरी तुमच्यामध्ये िकत्येक अव्यविस्थतपणाने वागणारे असनू ते काहीएक
काम न करता लुडबुड करतात, असे आम्ही ऐकतो. 12 अशा लोकांस आम्ही
पर्भू येशू िखर्स्ताच्या नावाने आज्ञा व उ ेजन देतो की, त्यांनी स्वस्थपणे काम
करून स्वतःचेच अन्न खावे.

13 तुम्ही तर बंधूंनो, बरे करतांना खचू नका. 14 या पतर्ातील आमचे वचन
जर कोणी मानीत नसेल तर तो मनुष्य लक्षात ठेवा आिण त्यास लाज वाटावी
म्हणनू त्याची संगत धरू नका; 15 तरी त्यास शतर्ू समजू नका, तर त्यास बंधू
समजनू त्याची कानउघडणी करा.

16 शांतीचा पर्भू हा सवर्काळ सवर् पर्कारे तुम्हास शांती देवो. पर्भू तुम्हा
सवार्बंरोबर असो.

17 मी, पौलाने, स्वहस्ते िलिहलेला नमस्कार; ही पर्त्येक पतर्ांत खणू आहे.
मी अशा रीतीने िलहीत असतो. 18 आपला पर्भू येशू िखर्स्त याची कृपा तुम्हा
सवार्बंरोबर असो.
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तीमथ्याला पिहले पतर्

पतर्ाचा लेखक पौल आहे, 1 तीमथ्याचा मजकूर स्पष्टपणे सांगतो की
परे्िषत पौलाने “पौल, देवाच्या इच्छेद्वारे िखर्स्त येशचूा परे्िषत” (1 तीमथ्य.
1:1) असे िलिहले होते. पर्ारंिभक मंडळीने ते खरोखरच पौलाची लेखणी म्हणनू
स्वीकारले होते.

साधारण इ.स. 62 - 64.
जेव्हा त्याने इिफसमध्ये तीमथ्याला सोडले, तेव्हा तो मासेदोिनयाला गेला,

जेथे त्याने त्याला िलिहले (1 तीमथ्य. 1:3; 3:14, 15).

1 तीमथ्य हे नाव देण्यात आले कारण ते तीमथ्याला उदे्दशनू आहे, जो
पौलाच्या पर्चारक पर्वासात सहकारी व मदतनीस होता. तीमथ्य आिण संपणूर्
मंडळी ही दोन्ही 1 तीमथ्याचे वाचक आहेत.

देवाचे घर स्वतः कसे चालले पािहजे हे तीमथ्याला सांगण्याकिरता (3:14-
15) आिण तीमथ्याने या सचूनांचे पालन कसे करायचे होते हे सांिगतले. ही
वचने 1 तीमथ्य पुस्तकाच्या पौलािवषयीच्या िनवेदनानुसार कायर् करते. त्यांनी
असे िलिहले आहे की ते लोक देवाच्या गौरवाचे भागीदार होण्याच्या दृष्टीने
कारक म्हणजे िनरपराध लोकांच्या कारभार्यांपर्माणे ओळखतात, ते सत्य
लोकांना जीवन सांगते आिण या मागार्द्वारे, पौल मंडळ्यांना बळकट व बांधणी
करण्याच्या पद्धतीवंर आपल्या माणसांना पतर् पाठवत आिण सचूना देत आहे.

तरुण िशष्यासाठी सचूना
रूपरेषा
1. सेवाकायार्तील सराव — 1:1-20
2. सेवाकायार्तील िसद्धांत — 2:1-3:16
3. सेवाकायार्तील जबाबदार्या — 4:1-6:21

1 देव आपला तारणारा आिण िखर्स्त येशू आपली आशा यांच्या आजे्ञने
िखर्स्त येशचूा परे्िषत पौल याजकडून: 2 िवश्वासातील माझे खरे मलू तीमथ्य
यास आपला देव जो िपता आिण आपला िखर्स्त येशू आमचा पर्भू याच्याकडून
कृपा, दया आिण शांती असो.

3 मासेदोिनयास जातांना जशी मी तुला कळकळीने िवनंती केली होती
तशी आताही करतो की, तू इिफसात रहावे, जेणेकरून तू िकत्येकास िनक्षनू
सांगावे की, त्यांनी अन्य िशकवण िशकवू नये. 4 आिण जी दैवी व्यवस्था
िवश्वासाच्याद्वारे आहे ितच्या उपयोगी न पडणार्या पण वाद मातर् उत्पन्न
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करणार्या कहाण्यांकडे व अनंत वंशावळ्यांकडे लक्ष देऊ नका. तेच मी आतांही
सांगतो. 5 आिण या आजे्ञचे उदि्दष्ट पर्ीती आहे, जी शुद्ध अंतःकरणातनू,
चांगल्या िववेकभावातनू व िनष्कपट िवश्वासातील असावी. 6या गोष्टी सोडून
िकत्येकजण व्यथर् बोलण्याकडे वळले आहेत. 7 त्यांना िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक
व्हायचे होते पण ते ज्या गोष्टीिवषयी मोठ ा आत्मिवश्वासाने बोलतात व
सांगतात त्या त्यांनाच कळत नाहीत.

8 परंतु आम्हास हे माहीत आहे की, कोणी िनयमशास्तर्ाचा खरोखरच यथाथर्
उपयोग केल्यास ते चांगले आहे. 9 आिण आपल्याला हे ठाऊकच आहे की,
िनयमशास्तर् हे नीितमान लोकांसाठी केलेले नाही तर आज्ञाभंग करणार्या
आिण िवदर्ोही, पापी, भिक्तहीन, अधमी र्, अशुद्ध, विडलांना ठार मारणारे
व आईला ठार मारणारे, मनुष्यघातक 10 जारकमी र्, समलैं गीक, मनुष्यांचा
व्यापार करणारे, खोटारडे, खोटी शपथ वाहणारे यांच्यासाठी आहे आिण शुद्ध
िशकवणीिवरुद्ध जर काही दुसरे असेल तर त्यासाठीही आहे. 11 गौरवी सुवातार्
जी धन्यवािदत देवाकडून येते आिण जी माझ्यावर सोपवली आहे, ितला हे
अनुसरून आहे.

12 ज्याने मला शक्ती िदली त्या िखर्स्त येशू आपल्या पर्भचेू मी उपकार
मानतो कारण त्याने मला िवश्वासू माननू सेवेत ठेवले आहे. 13 जरी मी
पवूी र् देविनंदा करणारा, छळणारा आिण िहंसक होतो पण मी ते अजाणता
व अिवश्वासाने केले म्हणनू माझ्यावर दया झाली. 14 परंतु िवश्वास आिण
पर्ीती जी िखर्स्त येशमूध्ये सापडते ती आपल्या पर्भचू्या कृपेने ओसंडून
वािहली. 15 ही गोष्ट िवश्वसनीय व पणूर् अंगीकार करण्यास योग्य आहे की,
िखर्स्त येशू पापी लोकांस तारावयला जगात आला आिण त्या पापी लोकांपैकी
मी मुख्य पापी आहे. 16 परंतु केवळ याच हेतनेू माझ्यावर दया दाखिवण्यात
आली की माझ्यासारख्या अत्यंत वाईट पाप्यावर िखर्स्त येशनेू सहनशीलता
दाखवली त्या उदाहरणावरून, पुढील काळात जे त्याजवर िवश्वास ठेवतील
त्यांना सवर्काळचे जीवन िमळावे.

17आता सवर्काळचा राजा जो अिवनाशी व अदृश्य आहे अशा एकाच देवाला
सन्मान आिण गौरव सदासवर्काळासाठी असो. आमेन.

18तीमथ्या, माझ्या मुला, मी तुला तुझ्यािवषयी पवूी र्च सांगण्यात आलेल्या
संदेशानुसार ही आज्ञा सोपवत आहे. यासाठी की तू त्यांच्याद्वारे चांगली
लढाई करावी. 19 आिण िवश्वास व चांगला िववेकभाव धर. िकत्येकांनी हा
झुगारून िदल्यामुळे त्यांचे िवश्वासरुपी तारू फुटले. 20 त्यामध्ये हमूनाय आिण
आलेक्सांदर् आहेत त्यांना मी सैतानाच्या स्वाधीन केले आहे यासाठी की, िनंदा
न करण्यास िशकावे.

2
1 तर सवार्ंत पर्थम मी हा बोध करतो की, मागण्या, पर्ाथर्ना, िवनंत्या व

आभारपर्दशर्न सवर् लोकांसाठी कराव्या. 2 आिण िवशेषतः राजांकरता आिण
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जे मोठे अिधकारी आहेत त्या सवार्कंरीता पर्ाथर्ना करा, यासाठी की आपण पणूर्
सुभक्तीत व गंभीरपणात शांतीचे व िस्थरपणाचे असे जीवन जगावे. 3 कारण हे
आपल्या तारणार्या देवाच्या दृष्टीने चांगले व स्वीकार करण्यास योग्य आहे,
4 त्याची इच्छा आहे की सवर् लोकांचे तारण व्हावे आिण त्यांनी खरेपणाच्या
पणूर् ज्ञानास पोहचावे. 5 कारण एकच देव आहे आिण देव व मनुष्य यांच्यामध्ये
िखर्स्त येशू हा मनुष्य एकच मध्यस्थ आहे. 6 त्याने सवार्ंच्या खंडणीकिरता
स्वतःला िदले. यािवषयीची साक्ष योग्यवेळी देणे आहे. 7 आिण या साक्षीचा
पर्सार करण्यासाठी मला घोषणा करणारा आिण परे्िषत मी खरे सांगतो; खोटे
सांगत नाही, असा परराष्ट्रीय लोकांमध्ये िवश्वास आिण सत्याचा िशक्षक
म्हणनू नेमलेला आहे.

8 म्हणनू माझी अशी इच्छा आहे की सवर् िठकाणी पुरुषांनी राग व भांडण
सोडून पिवतर् हात वर करून पर्ाथर्ना करावी. 9 त्याचपर्माणे, माझी अशी
इच्छा आहे की, िस्तर्यांनी स्वतःला केस गंुफणे, सोने िकंवा मोती िकंवा
महाग कपडे यांनी नव्हे तर सभ्य वेशाने िवनयाने व मयार्देने सुशोिभत करावे.
10 तसेच देवासाठी समिपर्त जीवन जगणार्या िस्तर्यांना जसे शोभते, तसे
स्वतःला चांगल्या कृत्यांनी सुशोिभत करावे. 11 स्तर्ीने शांतपणे व पणूर्
अधीनतेने िशकावे. 12 मी स्तर्ीला िशकिवण्याची परवानगी देत नाही िकंवा
पुरुषावर अिधकार गाजवण्यास परवानगी देत नाही. त्याऐवजी ितने शांत
रहावे. 13कारण पर्थम आदाम िनमार्ण करण्यात आला त्यानंतर हव्वा. 14आिण
आदाम फसवला गेला नाही तर स्तर्ी फसवली गेली आिण ती पापात पडली.
15 तथािप मुलांना जन्म देण्याच्या वेळेस ितचे रक्षण होईल, ती मयार्देने
िवश्वास, पर्ीती व पिवतर्पण यांमध्ये रािहल्यास हे होईल.

3
1 हे वचन िवश्वसनीय आहेः जर कोणी अध्यक्ष सवार्ंगीण काळजीवाहक

होण्याची इच्छा धरतो तर तो चांगल्या कामाची इच्छा धरतो. 2 तर अध्यक्ष
हा िनदो र्ष, एका पत्नीचा पती, िमताचारी, सावधान, मयार्दशील, पाहुणचार
करणारा, िशकवण्यात िनपुण, असा असावा. 3 तो मद्य िपणारा िकंवा मारका
(िकंवा घाणेरड ा लाभाची आवड धरणारा) नसावा तर तो सौम्य, न भांडणारा,
पैशाचा लोभ न धरणारा. 4 आपल्या स्वतःच्या घरावर चांगल्या पर्कारचा
अिधकार चालवणारा, पणूर् गंभीरपणे आपल्या मुलांना स्वाधीन राखणारा असा
तो असावा. 5जर एखाद्याला स्वतःच्या कुटंुबाची देखभाल करता येत नसेल तर
तो देवाच्या मंडळीची काळजी कशी घेईल? 6 तो या कायार्त नविशका नसावा
म्हणजे तो गवार्ने फुगनू सैतानाच्या दंडात पडू नये. 7 त्याचे बाहेरच्या लोकांमध्ये
चांगले नाव असावे. यासाठी की त्याच्यावर टीका होऊ नये व त्याने सैतानाच्या
जाळ्यात सापडू नये.

8 त्याचपर्माणे सेवकही पर्ितिष्ठत असावेत, ते दुतोंडी िकंवा मद्यपान
करणारे नसावेत आिण अनीितने पैसे िमळवनू शर्ीमंत होण्याची त्यांना आवड
नसावी. 9 देवाने जे आम्हास पर्कट केले आहे ते आमच्या िवश्वासाचे सखोल
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सत्य त्यांनी शुद्ध िववेकाने धरून ठेवावे. 10 वडीलांपर्माणे यांचीसुद्धा पर्थम
परीक्षा व्हावी, मग िनदो र्ष ठरल्यास, त्यांनी सेवकपण करावे. 11 त्याचपर्माणे,
िस्तर्यांनीही गंभीर असावे, त्या चहाडखोर नसाव्यात. तर सभ्य व पर्त्येक
बाबतीत िवश्वसनीय असाव्यात. 12 पर्त्येक सेवक एका पत्नीचा पती असावा
आिण त्यांनी त्यांच्या मुलांची व कुटंुबाची चांगल्या पर्कारे काळजी घ्यावी.
13कारण ज्यांनी सेवकपण चांगले केले, ते आपणास चांगली पदवी आिण िखर्स्त
येशवूरील िवश्वासांत फार धैयर् िमळवतात.

14 मी तुझ्याकडे लवकरच येण्याची आशा धरून असलो तरी मी तुला या
गोष्टी िलिहल्या आहे. 15तरी मला उशीर लागल्यास, देवाचे घर म्हणजे िजवंत
देवाची मंडळी जी सत्याचा खांब व पाया आहे, त्या देवाच्या घरात तुला कसे
वागले पािहजे, हे तुला समजावे.

16 सुभक्तीचे रहस्य िनिवर्वाद मोठे आहे
तो देहात पर्कट झाला,
आत्म्याने तो नीितमान ठरवला गेला,
तो देवदतूांच्या दृष्टीस पडला,
राष्ट्रांमध्ये गाजवला गेला,
जगात त्याच्यावर िवश्वास ठेवण्यात आला,
तो गौरवात वर घेतला गेला.

4
1 देवाचा आत्मा स्पष्ट म्हणतो की, नंतरच्या काळात काहीजण िवश्वास

सोडतील, ते भिवष्य सांगणारे आत्मे, जे फसिवणारे आहेत त्यांच्याकडे लक्ष
देतील, 2ज्या मनुष्यांची सदस्दिववेकबुद्धी तर डाग िदल्यासारखीच आहे आिण
भतूापासनू येणार्या िशक्षणाकडे आिण ढोंगी फसवीणार्यांकडे लक्ष देतील.
3 ते लोकांस लग्न करण्यास मना करतील व जे अन्न िवश्वास ठेवणार्यांनी व
खरेपण जाणणार्यांनी उपकारस्तुती करून स्वीकारावी म्हणनू देवाने अिस्तत्वांत
आणली ती वज्यर् करावी असे सांगतील. 4 तर देवाने अिस्तत्वात आणलेली
पर्त्येक वस्तू चांगली आहे आिण उपकारस्तुती करून घेतले असता काहीही
वज्यर् नाही. 5कारण पर्त्येक वेळी ती देवाच्या शब्दाने आिण पर्ाथर्नेने पिवतर्
केली जाते.

6 जर तू या गोष्टी िखर्स्ती बंधनूा िशकिवल्या, तर तू जो सत्यात व
िवश्वासात वाढलास व चांगल्या िशक्षणाला अनुसरलास तो तू िखर्स्त येशचूा
चांगला सेवक होशील. 7 परंतु वृद्ध िस्तर्यांच्या आवडत्या अमंगळपणाच्या
कथांचा स्वीकार करू नकोस, तू स्वतःला देवाच्या सुभक्तीिवषयी तयार कर.
8 कारण शरीराच्या कसरतीला अल्प महत्त्व आहे पण देवाच्या सेवेला सवर्
पर्कारे महत्त्व आहे कारण ते सध्याच्या जीवनािवषयी आिण भिवष्यातील
जीवनािवषयी आशीवार्दाचे अिभवचन आहे. 9 हे वचन िवश्वसनीय आहे जे
सवर्दा स्वीकारावयास योग्य आहे. 10 याकिरता आम्ही शर्म व खटपट करतो
कारण जो सवर् लोकांचा व िवशेषेकरून िवश्वास ठेवणार्यांचा तारणारा, त्या
िजवंत देवावर आम्ही आशा ठेवली आहे.
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11 या गोष्टी आज्ञारूपाने सांग आिण िशकव. 12 कोणीही तुझे तरुणपण
तुच्छ मानू नये, तर बोलण्यात, वतर्णुकीत, पर्ीतीत, (आत्म्यात) िवश्वासात,
शुद्धपणांत, िवश्वास ठेवणार्यांचा आदशर् हो. 13 मी येईपयर्ंत वाचणे, बोध करणे
व िशकवणे, याकडे लक्षय लाव. 14 तुझ्यावर वडीलवगर् हात ठेवण्याचा वेळेस
संदेशाच्या द्वारे देण्यात आलेले असे जे कृपादान तुझ्यामध्ये आहे, त्याकडे दुलर्क्ष
करू नको. 15या सवर् गोष्टीकंडे पणूर् लक्ष दे, त्यामध्ये पणूर् गढून जा. यासाठी की
तुझी पर्गती सवर् लोकांस िदसनू यावी. 16 आपणाकडे व आपल्या िशक्षणाकडे
लक्ष दे. त्यामध्ये िटकून राहा कारण असे केल्याने तू स्वतःचे व जे तुझे ऐकतात,
त्यांचे चुकीच्या िशक्षणापासनू बचाव करशील.

5
1 वडील मनुष्यास कठोरपणे बोलू नको, उलट िपत्यापर्माणे त्यास बोध

कर. 2 तरुणांना भावासारखे, वृद्ध िस्तर्यांना आईसारखे, तरुण िस्तर्यांना
बिहणीसारखे पणूर् शुद्ध भावाने वागव.

3 ज्या िवधवा खरोखरीच्या गरजवंत आहेत त्यांचा सन्मान कर. 4 पण जर
एखाद्या िवधवेला मुले िकंवा नातवंडे असतील तर त्यांनी पर्थम आपल्या
घरच्यांशी धािमर्कतेने वागायला व आपल्या विडलांचे उपकार फेडायला िशकावे
कारण हे देवाच्या दृष्टीने चांगले आहे. 5 तर जी खरोखरी िवधवा आहे व ितची
काळजी घेण्यासाठी कोणी नाही ितने देवावर आपली आशा ठेवली आहे व ती
रातरं्िदवस देवाकडे पर्ाथर्ना व िवनंत्या करीत राहते. 6 पण जी िवधवा चैनीत
राहते, ती िजवंत असता मरण पावलेली आहे. 7 त्यांनी िनदो र्ष व्हावे म्हणनू
त्यांना या गोष्टी आज्ञारूपाने लोकांस सांग 8 पण जर कोणी त्याच्या स्वतःच्या
नातेवाईकासाठी आिण िवशेषतः त्याच्या कुटंुबातील जवळच्यांसाठी तरतदू
करीत नाही, तर त्याने िवश्वास नाकारलेला आहे व तो अिवश्वासू मनुष्यापेक्षा
वाईट आहे.

9 जी िवधवा साठ वषार्च्या आत असनू एकाच पतीची स्तर्ी झाली असेल.
10 जी चांगल्या कृत्यांसाठी नावाजलेली असेल म्हणजे िजने मुलाबाळांना
वाढवले असेल, िजने अनोळखी लोकांचे स्वागत केले असेल, पिवतर्जनांचे
पाय धुतले असतील, तर्ासात असलेल्यांना मदत केली असेल व सवर् चांगले
काम करण्यात स्वतःला वाहनू घेतले असेल, अश्या िवधवांचा यादीत समावेश
करावा. 11 पण तरुण िवधवांची यादीत नोंद करण्याचे टाळावे कारण जेव्हा त्या
िखर्स्ताला सोडून अिवचारी होतात, तेव्हा त्यांना पुन्हा लग्न करावेसे वाटते.
12आिण त्या दोषी धरल्या जातील,कारण त्यांनी त्यांचा पिहला िवश्वास टाकून
िदला. 13 आणखी त्या घरोघरी िफरून आळशी बनतात व एवढेच नाही तर
वटवट ा व लुडबुड ा होऊन ज्या गोष्टी बोलू नयेत, त्या गोष्टी बोलतात.
14 यासाठी माझी अशी इच्छा आहे की, तरुण िवधवा िस्तर्यांनी लग्न करावे.
मुलांचे संगोपन करावे व आपले घर चालवावे. आपल्या िवरोधकाला आपली
िनंदा करण्यास वाव िमळू देऊ नये. 15 मी तर असे म्हणतो कारण काही िवधवा
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सैतानामागे जाण्यासाठी वळल्यादेखील आहेत. 16 जर एखाद्या िवश्वास
ठेवणार्या स्तर्ीच्या घरात िवधवा असतील तर ितने त्यांची काळजी घ्यावी
व मंडळीवर भार टाकू नये. यासाठी की ज्या िवधवा खरोखरच गरजवंत आहेत
त्यांना ते मदत करू शकतील.

17 जे उपदेश करण्याचे व िशकिवण्याचे काम करतात त्यांना व वडील
मंडळीची चांगली सेवा करतात त्यांना दुप्पट मान देण्याच्या िवशेष योग्यतेचे
समजावे. 18 कारण शास्तर्लेखात िलिहल्यापर्माणे, “धान्याची मळणी
करताना बैलाला मुसक्या बांधू नको” आिण “मजुराचा त्याच्या मजुरीवर हक्क
आहे.” 19 दोन िकंवा तीन साक्षीदारांनी पािठंबा िदल्यािशवाय सेवकावरील
आरोप दाखल करू नकोस.

20 जे पाप करीत राहतात त्यांचा जाहीरपणे िनषेध कर. यासाठी की,
इतरांनाही भय वाटावे.

21 देव, येशू िखर्स्त व िनवडलेले देवदतू यांच्यासमोर मी िनक्षनू आज्ञा करतो
की, तू कोणताही पवूर्गर्ह न ठेवता या गोष्टी पाळ व पक्षपाताने काहीही करू
नको. 22 घाईने कोणावर हात ठेऊ नको आिण इतरांच्या पापांत वाटेकरी होऊ
नको. नेहमी स्वतःला शुद्ध राख.

23 ह्यापुढे पाणीच पीत राहू नको, तर आपल्या पोटासाठी, म्हणजे आपल्या
वारंवार होणार्या आजारामुळे, थोडासा दर्ाक्षरस घेत जा.

24 िकत्येक मनुष्यांची पापे उघड असनू ती अगोदर न्यायिनवाड ाकरता
जातात आिण िकत्येकांची मागनू जातात. 25 त्याचपर्माणे, चांगली कामेही
स्पष्ट आहेत ती सुद्धा कायमची लपवता येत नाहीत.

6
1 जे सवर् दास म्हणनू जुवाखाली आहेत िततक्यानी आपापल्या मालकास सवर्

सन्मानास योग्य मानावे यासाठी की देवाचे नाव आिण िशकवण यांची िनंदा
होऊ नये. 2 आिण ज्यांचे मालक िवश्वास ठेवणारे आहेत त्यांना ते बंधू आहेत
म्हणनू त्यांचा अपमान करू नये तर अिधक आदराने दास्य करावे कारण ज्यांना
सेवेचा लाभ होतो ते िवश्वास ठेवणारे व िपर्य आहेत या गोष्टी िशकवनू बोध
कर.

3 जर कोणी काही वेगळे िशकिवतो व िखर्स्त येशू आपला पर्भू याची
जी सुवचने आिण देवाच्या सेवेचे शुद्ध िशक्षण मान्य करीत नाही 4 तर तो
गवार्ने फुगलेला आहे व त्यास काही समजत नाही. त्याऐवजी तो भांडणे व
शब्दकलह यांनी वेडािपसा झालेला आहे. या गोष्टीपंासनू हेवा, भांडण, िनंदा,
दुष्ट तकर् ही होतात. 5 मन िबघडलेल्या व खरेपण िवरिहत झालेल्या भक्ती ही
कमाईचे साधन आहे अशी कल्पना करणार्या मनुष्यांची सतत भांडणे होतात,
त्यांच्यापासनू दरू राहा. 6 वास्तिवक पाहता संतोषाने देवाची सेवा करीत
असताना िमळणारे समाधान हा फार मोठा लाभ आहे. 7 कारण आपण जगात
काहीही आणले नाही आिण आपल्याच्याने या जगातनू काहीही बाहेर घेऊन
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जाता येत नाही. 8 जर आपणास अन्न, वस्तर् असल्यास तेवढ ाने आपण
संतुष्ट असावे. 9 पण जे शर्ीमंत होऊ पाहतात ते परीके्षत आिण सापळ्यात
व अित मखूर्पणाच्या आिण हािनकारक अिभलाषांच्या आहारी जाऊन नाश
पावतात. 10 कारण पैशाचे परे्म हे सवर् वाईटाचे मळू आहे. काही लोक त्याची
हाव धरल्याने िवश्वासापासनू दरू गेले आहेत त्यामुळे त्यांनी स्वतःलाच पुष्कळ
दुःख करून घेतले आहे.

11 हे देवाच्या मनुष्या, तू या गोष्टीपंासनू दरू राहा. न्यायीपणा, सुभक्ती,
िवश्वास आिण पर्ीती, सहनशीलता आिण लीनता यांच्या पाठीस लाग.
12 िवश्वासासंबंधी चांगले युद्ध कर, ज्यासाठी तुला बोलावले होते. त्या
सावर्कािलक जीवनाला धरून ठेव. तू अनेक साक्षीदारांसमोर चांगली साक्ष
िदलीस, 13 जो सवार्नंा जीवन देतो त्या देवासमोर आिण पंतय िपलातासमोर
ज्याने चांगली साक्ष िदली त्या िखर्स्त येशसूमोर मी तुला आज्ञा करतो.
14 आपला पर्भू येशू िखर्स्त पर्कट होईपयर्ंत िनष्कलंक आिण िनदो र्ष रहावे
म्हणनू ही आज्ञा पाळ. 15 जो धन्यवादीत, एकच सावर्भौम, राजांचा राजा
आिण पर्भूंचा पर्भ,ू 16 ज्या एकालाच अमरत्व आहे, जो अगम्य पर्काशात
राहतो ज्याला कोणा मनुष्याने पािहले नाही आिण कोणाच्याने पाहवत नाही,
तो ते त्याचे पर्कट होणे यथाकाली दाखवील, त्यास सन्मान व सावर्कािलक
सामथ्यर् आहे. आमेन. 17 या युगातील शर्ीमंतास आज्ञा कर की, गिवर्ष्ठ होऊ
नका. पैसा जो चंचल आहे त्यावर त्यांनी आशा ठेवू नये, परंतु देव जो िवपुलपणे
उपभोगासाठी सवर् पुरवतो त्यावर आशा ठेवावी. 18 चांगले ते करावे, चांगल्या
कृत्यात धनवान, उदार व परोपकारी असावे. 19 जे खरे जीवन ते बळकट धरण्यास
पुढील काळी चांगला आधार होईल असा साठा स्वतःसाठी करावा.

20 तीमथ्या, तुझ्याजवळ िवश्वासाने सांभाळावयास िदलेल्या ठेवीचे रक्षण
कर. अधमार्च्या िरकाम्या वटवटीपासनू आिण चुकीने ज्याला तथाकिथत
“िवद्या” म्हणतात त्याच्याशी संबंिधत असलेल्या परस्परिवरोधी मतांपासनू दरू
जा. 21ती िवद्या स्वीकारून िकत्येक िवश्वासापासनू बहकून गेले आहेत देवाची
कृपा तुम्हाबरोबर असो.
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तीमथ्याला दुसरे पतर्

रोममध्ये तुरंुगातनू सोडल्यानंतर आिण त्याच्या चौथ्या पर्चारक
दौर्यानंतर, त्याने 1 तीमथ्य िलिहले त्या वेळी, पौल पुन्हा समर्ाट िनरोच्या
तुरंुगात होता. याच काळात त्याने 2 तीमथ्य िलिहले. त्याच्या पिहल्या
कारावासच्या तुलनेत, जेव्हा तो ‘भाड ाच्या घरात’ राहत होता (परे्िषत
28:30), तेव्हा आता तो सामान्य गुन्हेगारासारखा (4:13) थंड तांबुस पडला
होता (1:16; 2:9) पौलाला हे माहीत होते की त्याचे काम पणूर् झाले आिण
त्याचे जीवन जवळजवळ संपले (4:6-8).

साधारण इ.स. 66 - 67.
पौल रोम मध्ये त्याच्या दुसर्यावेळी तुरंुगवासामध्ये होता आिण आपल्या

हौतात्म्याची पर्तीक्षा करीत असताना त्याने हे पतर् िलिहले.

तीमथ्य हा 2तीमथ्य या पतर्ाचा मुख्य वाचक होता, परंतु िनिश्चतपणे त्याने
मंडळीसमोर हा िवषय मांडला.

तीमथ्याला अंितम पर्ोत्साहनात्मक व पर्ोत्सािहत करण्याबरोबरच पौलाने
त्याला धैयार्ने (1:3-14), कें िदर्त (2:1-26) आिण धीर धरायला (3:14-17;
4:1-8) सोपवले होते.

िवश्वासू सेवाकायार्ला आकार
रूपरेषा
1. सेवाकायार्तील परे्रणा — 1:1-18
2. सेवाकायार्तील नमुना — 2:1-26
3. खोट ा िशकवणी िवरुद्ध चेतावणी — 3:1-17
4. पर्ोत्साहनाचे बोल व अंितम शब्द — 4:1-22

1 िखर्स्त येशमूध्ये असलेल्या जीवनािवषयीच्या अिभवचनाची घोषणा
करण्यास, देवाच्या इच्छेने िखर्स्त येशचूा परे्िषत पौल याजकडून, 2 िपर्य
मुलगा तीमथ्य याला, देविपता आिण िखर्स्त येशू आमचा पर्भू याच्यापासनू
कृपा, दया व शांती असो.

3 माझ्या पवूर्जांपर्माणे ज्या देवाची मी शुद्ध िववेकभावाने सेवा करतो, त्या
देवाचे मी उपकार मानतो आिण रातरं्िदवस माझ्या पर्ाथर्नेत तुझी नेहमी
आठवण करतो. 4 तुझी आसवे आठवनू तुला भेटण्याची उत्कंठा धरतो ह्यासाठी
की मी आनंदाने पणूर् व्हावे. 5 तुझ्यातील िनष्कपट िवश्वासाची मला आठवण
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होते जो पिहल्यांदा तुझी आजी लोईसमध्ये होता आिण तुझी आई युनीकेमध्ये
होता आिण माझी खातर्ी आहे की तोच िवश्वास तुझ्यामध्येही आहे.

6 या कारणासाठी मी तुला आठवण करून देतो की, देवाचे जे कृपादान माझे
हात तुझ्यावर ठेवल्यामळेू तुझ्या ठायी आहे, ते पर्ज्विलत कर. 7 कारण
देवाने आम्हास िभतरे्पणाचा आत्मा िदला नाही तर सामथ्यार्चा, पर्ीतीचा व
संयमनाचा आत्मा िदला आहे. 8 म्हणनू आपल्या पर्भिूवषयी साक्ष देण्यासाठी
लाज धरु नको िकंवा मी जो त्याच्यासाठी कैदी झालो त्या माझी लाज धरू
नको. तर सुवातसाठी देवाच्या सामथ्यार्पर्माणे तू माझ्याबरोबर दुःखाचा वाटा
घे. 9 त्याने आम्हास तारले आिण पिवतर् पाचारण केले. आम्ही काही सत्कृत्ये
केली म्हणनू नाही तर त्याच्या स्वतःच्या हेतनेू व कृपेने केले. ही कृपा युगाच्या
सुरुवातीलाच देवाने िखर्स्त येशमूध्ये आम्हास िदली होती. 10 पण जी आता
आम्हास आमचा तारणारा िखर्स्त येशू याच्या पर्कट होण्याने दाखवली गेली
आहे. िखर्स्ताने मरणाचा नाश केला आिण सुवातद्वारे अिवनाशीपण व जीवन
पर्काशात आणले. 11 मला त्या सुवातचा घोषणाकतार्, परे्िषत आिण िशक्षक
असे नेमले होते. 12 आिण या कारणामुळे मीसुद्धा दुःख भोगीत आहे. परंतु मी
लाजत नाही कारण ज्याच्यावर मी िवश्वास ठेवला आहे त्यास मी ओळखतो
आिण माझी खातर्ी पटली आहे की, तो िदवस येईपयर्ंत त्याने जे माझ्याकडे
सोपवले आहे त्याचे तो रक्षण करील. 13 ज्या सुवचनांचा नमुना तू माझ्यापासनू
ऐकून घेतला, तो नमुना िखर्स्त येशतूील िवश्वास व पर्ीती यामध्ये बळकट
धर. 14 आपणामध्ये वस्ती करणार्या पिवतर् आत्म्याद्वारे त्या चांगल्या ठेवीचे
रक्षण कर.

15आिशया पर्ांतामध्ये असणार्या सवार्नंी मला सोडले आहे हे तुला ठाऊकच
आहे. त्यामध्ये फुगल व हमर्गनेस आहेत. 16 अनेिसफरच्या घरावर पर्भू दया
दाखवो कारण त्याने अनेकदा माझे समाधान केले आहे आिण माझ्या तुरंूगात
असण्याची त्यास लाज वाटली नाही. 17 उलट रोम शहरामध्ये असताना त्याने
माझा तपास लागेपयर्ंत झटून माझा शोध केला. 18 पर्भू करो आिण त्यास
त्यािदवशी पर्भकूडून दया िमळो कारण माझ्या इिफसात िकतीतरी पर्कारे
माझी सेवा केली हे तुला चांगले माहीत आहे.

2
1 माझ्या मुला तू िखर्स्त येशचू्या ठायी असलेल्या कृपेत बलवान हो.

2 माझ्याकडून ज्या गोष्टी तू पुष्कळ साक्षीदारांसमोर ऐकल्यास त्या घे व
इतरांना िशकिवण्यास समथर् अशा िवश्वासू लोकांस सोपवनू दे.

3 िखर्स्त येशचूा चांगला सैिनक या नात्याने माझ्याबरोबर दुःख सोस.
4 सैिनकाचे काम करणारा कोणीही जीवनातील संसाराच्या कामकाजात अडकत
नाही. यासाठी की त्यास आपल्या विरष्ठ अिधकार्याला संतुष्ट करता यावे.
5 जर कोणी मल्ल युद्ध करतो, तर ते िनयमापर्माणे केल्या वाचनू त्यास मुकुट
िमळत नाही. 6 कष्ट करणार्या शेतकर्याने पिहल्याने िपकाचा वाटा घेणे योग्य
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आहे. 7 जे मी बोलतो ते समजनू घे, कारण पर्भू तुला या सवर् गोष्टीचंी समज
देईल.

8 माझ्या सुवातपर्माणे जो मरण पावलेल्यातनू उठिवलेला दािवदाच्या
वंशातला येशू िखर्स्त, याची आठवण कर. 9 कारण त्या सुवातमुळे मी दुःख
सहन करत आहे, येथपयर्ंत की गुन्हेगारापर्माणे साखळदंडानी मला बांधण्यात
आले, पण देवाचे वचन बांधले गेले नाही. 10 ह्यामुळे देवाच्या िनवडलेल्यांसाठी
मी सवर्काही धीराने सोशीत आहे, म्हणजे त्यांनाही िखर्स्त येशदू्वारे िमळणारे
तारण व सवर्काळचे गौरव पर्ाप्त व्हावे.

11 हे वचन िवश्वसनीय आहे की,
जर आम्ही त्याच्यासह मरण पावलो, तर त्याच्याबरोबर िजवंतही राहू
12 जर आम्ही दुःख सहन केले तर आम्ही त्याच्याबरोबर राज्यसुद्धा करू
जर आम्ही त्यास नाकारले, तर तोसुध्दा आम्हास नाकारील
13 जरी आम्ही अिवश्वासू आहोत तरी तो अजनूही िवश्वासू आहे कारण तो

स्वतःला नाकारु शकत नाही.

14 लोकांस या गोष्टीची आठवण करून देत राहा. देवासमोर त्यांना िनक्षनू
ताकीद दे की, शब्दयुद्ध करू नका. असे भांडण कोणत्याही फायद्याचे नाही. जे
कोणाच्याही उपयोगी न पडता ऐकणार्यांच्या नाशास कारण होते. 15तू सत्याचे
वचन योग्य रीतीने सांगणारा असा आिण जे काम करतोस त्यामध्ये लाज
वाटण्यासारखे काहीही कारण नसलेला देवास स्वीकृत असा कामकरी होण्याचा
पर्यत्न कर. 16 पण अमंगळपणाचा िरकामा वादिववाद टाळ कारण तो लोकांस
देवापासनू अिधकािधक दरू नेतो. 17आिण अशापर्कारे वादिववाद करणार्यांची
िशकवण ककर् रोगासारखी पसरते. या लोकांमध्ये हमूनाय आिण िफलेत आहेत,
18 ते सत्यापासनू दरू गेले आहेत. पुनरुत्थान होऊन गेले आहे असे ते म्हणतात
आिण िकत्येकांच्या िवश्वासाचा नाश करीतात. 19 तथािप देवाने घातलेला
पाया िस्थर राहीला आहे, त्यास हा िशक्का आहे की, “पर्भू जे त्याचे आहेत
त्यांना ओळखतो,” आिण “जो कोणी पर्भचेू नाव घेतो त्याने अनीतीपासनू दरू
रहावे.”

20 मोठ ा घरात केवळ सोन्याचांदीची भांडी असतात असे नाही तर लाकूड
व माती यापासनू बनवलेलीही असतात. काही सन्मानास व काही अवमानास
नेमलेली असतात. 21 म्हणनू जर कोणी त्यापासनू दरू राहनू स्वतःला शुद्ध
करील, तर तो पिवतर् केलेले, मालकाला उपयोगी पडणारे, पर्त्येक चांगल्या
कामास तयार केलेले असे मानाचे पातर् होईल.

22 पण तरुणपणाच्या वासनांपासनू दरू पळ आिण जे पर्भलूा शुद्ध
अंतःकरणाने हाक मारतात व पर्भवूर िवश्वास ठेवतात, अशांच्या बरोबर,
नीितमत्त्व, िवश्वास, पर्ीती आिण शांती यांच्यामागे लाग. 23 परंतु
मखूर्पणाच्या व अज्ञानाच्या वादिववादापासनू दरू राहा कारण तुला माहीत आहे
की, त्यामुळे भांडणे िनमार्ण होतात.
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24 देवाच्या सेवकाने भांडू नये, तर सवर् लोकांशी सौम्यतेने वागावे, तसेच
िशक्षणात कुशल व सहनशील असावे. 25 जे त्यास िवरोध करतात, त्यांना
लीनतेने िशक्षण द्यावे कदािचत त्यांनी खरेपण जाणावे म्हणनू देव त्यांना
पश्चा ाप करण्याची बुद्धी देईल. 26 आिण सैतानाने आपल्या इच्छेपर्माणे
पकडून नेलेले त्याच्या फासातनू सुटून शुद्धीवर येतील.

3
1परंतु शेवटच्या काळामध्ये संकटाचा िदवस आपल्यावर येईल हे समजनू घे.

2 लोक स्वाथी र्, धनलोभी, बढाईखोर, गिवर्ष्ठ, िनंदा करणारी, आई-वडीलांची
आज्ञा न मानणारी, अनुपकारी, अधािमर्क 3 इतरांवर पर्ीती न करणारी, क्षमा
न करणारी, चहाडखोर, असंयमी, क्रूर, चांगल्याबद्दल परे्म न बाळगणारी.
4 िवश्वासघातकी, उतावीळ, गवार्ने फुगलेली, देवावर पर्ीती करण्यापेक्षा
चैनीची अिधक आवड धरणारी अशी होतील; 5 ते देवाच्या सेवेचे बाहेरचे स्वरूप
चांगले राखतील परंतु त्याचे सामथ्यर् नाकारतील. त्यांच्यापासनू नेहमी दरू
राहा. 6मी हे म्हणतो कारण त्यांच्यांपैकी काही घरात िशरकाव करतात व पापाने
भरलेल्या, सवर् पर्कारच्या वाईट अिभलाषांनी भरलेल्या, कमकुवत िस्तर्यांवर
ताबा िमळवतात. 7 अशा िस्तर्या नेहमी िशकण्याचा पर्यत्न करतात. पण
सत्याच्या पणूर् ज्ञानापयर्ंत त्या कधीही जाऊ शकत नाहीत. 8यान्नेस व यांबरे्स
यांनी जसा मोशेला िवरोध केला तसा, ही माणसे सत्याला िवरोध करतात.
ज्यांची मने भर्ष्ट आहेत व िवश्वास अनुसरण्यात अयशस्वी ठरलेली अशी
माणसे आहेत. 9 ते पुढे अिधक पर्गती करणार नाहीत कारण जसा त्यांचा
मखूर्पणा पर्कट झाला तसा यांचा मखूर्पणा सवार्नंा पर्कट होईल.

10 तरीही तू माझी िशकवण, वागणकू, जीवनातील माझे ध्येय, माझा
िवश्वास, माझा धीर, माझी पर्ीती, माझी सहनशीलता, माझा झालेला छळ,
माझ्यावर आलेली संकटे, ही ओळखनू आहेस, 11 अंत्युिखया, इकुन्या आिण
लुसर् या शहरांमध्ये ज्या गोष्टी माझ्याबाबतीत घडल्या, जो भयंकर छळ मी
सोसला ते माझे दुःख तुला माहीत आहे, परंतु पर्भनेू या सवर् तर्ासांपासनू मला
सोडिवले. 12 खरे पाहता, जे जे िखर्स्त येशमूध्ये शुद्ध जीवन जगू इिच्छतात,
त्या सवार्चंा छळ होईल. 13 पण दुष्ट लोक व भोंदू लोक इतरांना वरचेवर
फसवत राहतील आिण स्वतःही फसनू अिधक वाईटाकडे जातील. 14 पण
तुझ्याबाबतीत, ज्या गोष्टी तू िशकलास व ज्यावर तुझा िवश्वास आहे त्या
तू तशाच धरून राहा. 15 तुला माहीत आहे की, तू आपल्या बाल्यावस्थेत
असल्यापासनूच तुला पिवतर् शास्तर्ाची मािहती आहे. ते िखर्स्त येशमूधील
िवश्वासाच्याद्वारे तुला शहाणे बनवण्याचे व तारणाकडे घेऊन जाण्याचे सामथ्यर्
आहे. 16 पर्त्येक शास्तर्लेख देवाच्या परे्रणेने िलिहला असल्यामुळे तो
िशकवण्यास, वाईटाचा िनषेध करण्यास, चुका सुधारण्यास व योग्य जीवन
जगण्याचे मागर्दशर्न करण्यास उपयुक्त आहे. 17 यासाठी की, देवाचा मनुष्य
तरबेज होऊन पणूर्पणे पर्त्येक चागंल्या कामासाठी सज्ज व्हावा.
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4
1 देवासमोर आिण जो िखर्स्त येशू िजवंतांचा व मृतांचा न्याय करील

त्याच्यासमक्ष त्याच्या पर्कट होण्याला व त्याच्या राज्याला स्मरून मी िनक्षनू
सांगतो की, 2 वचनाची घोषणा कर सुवेळी अवेळी तयार राहा, सवर् पर्कारच्या
सहनशीलतेने व िशक्षणाने दोष दाखीव, िनषेध कर व बोध कर. 3 मी असे
म्हणतो कारण अशी वेळ येईल जेव्हा लोक चांगले िशक्षण सहन करणार नाहीत.
त्याऐवजी त्यांच्या स्वतःच्या इच्छांना परूक असे िशक्षक ते त्यांच्यासाठी जमा
करतील. 4 सत्यापासनू ते आपले कान दुसरीकडे वळवतील व आपले लक्ष ते
काल्पिनक कथांकडे लावतील. 5 पण तू सवर् परीिस्थतीत सावधानतेने वाग,
दुःख सहन कर; सुवातची घोषणा करण्याचे काम कर; देवाने िदलेली सेवा पणूर्
कर.

6 कारण आता माझे अपर्ण होत आहे व माझी या जगातनू जाण्याची वेळ
आली आहे. 7 मी सुयुद्ध केले आहे. मी माझी धाव संपवली आहे. मी िवश्वास
राखला आहे. 8 आता पुढे माझ्यासाठी जो िनतीमत्वाचा मुकुट ठेवला आहे, तो
त्यािदवशी नीितमान न्यायाधीश पर्भू मला देईल आिण केवळ मलाच नव्हे, तर
त्याचे पर्कट होणे ज्यांना िपर्य आहे त्या सवार्नंाही देईल.

9 माझ्याजवळ लवकर येण्याचा पर्यत्न कर. 10 कारण देमास मला सोडून
थेस्सलनीका शहरास गेला आहे कारण त्यास जगाचे सुख िपर्य आहे. क्रेस्केस
गलतीया पर्ांतास गेला आहे व तीत दालमतीया पर्ांतास गेला आहे. 11 लकू
मातर् माझ्याजवळ आहे, जेव्हा तू येशील तेव्हा माकार्लाही तुझ्याबरोबर घेऊ
नये कारण सेवेकरता तो मला उपयोगी आहे. 12 तुिखकाला मी इिफस शहरास
पाठवले आहे. 13 तर्ोवस शहरात कापार्च्या घरी रािहलेला माझा झगा येताना
घेऊन ये. तसेच माझी पुस्तके, िवशेषतः चमर्पतर्ाच्या गंुडाळ्या घेऊन ये.
14 आलेक्सांदर् तांबटाने माझे खपू नुकसान केले आहे. त्याने केलेल्या त्याच्या
कृत्यांबद्दल देव त्याची फेड करील. 15 त्याच्यापासनू स्वतःचे रक्षण कर कारण
त्याने आपल्या िशक्षणाला जोरदारपणे िवरोध केला होता.

16 पिहल्यांदा जेव्हा मला माझा बचाव करायचा होता तेव्हा मला कोणीही
साथ केली नाही. त्याऐवजी ते सवर् मला सोडून गेले. देवाकडून हे त्यांच्यािवरुद्ध
मोजले जाऊ नये. 17पर्भू माझ्या बाजनेू उभा रािहला आिण मला सामथ्यर् िदले
यासाठी की, माझ्याकडून संदेशाची पणूर् घोषणा व्हावी व सवर् परराष्ट्रीयांनी ती
ऐकावी आिण त्याने मला िसंहाच्या मुखातनू सोडवले. 18 पर्भू मला पर्त्येक
वाईट कामापासनू सोडवील व आपल्या स्वगी र्य राज्यात घेण्यासाठी तारील.
त्यास सदासवर्काळपयर्ंत गौरव असो. आमेन.

19 िपर्स्कीला, अिक्वला आिण अनेिसफरच्या घरातील लोकांस सलाम सांग.
20एरास्त किरंथ शहरात रािहला. तर्िफमाला मी िमलेता शहरात सोडले कारण
तो आजारी होता.

21 तू िहवाळ्यापवूी र् येण्याचा अिधक पर्यत्न कर. युबुल, पुदेस, लीन व
क्लौिदया व इतर सवर् बंधू तुला सलाम सांगतात.
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22 पर्भू तुझ्या आत्म्यासोबत असो. देवाची कृपा तुम्हा सवार्बंरोबर असो.
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तीताला पतर्

पौलाने स्वतः तीताला िलिहलेल्या पतर्ाची ओळख केली, त्याने स्वतःला
परमेश्वराचा दास आिण येशू िखर्स्ताचा परे्िषत म्हटले (1:1). तीताबरोबरच्या
पौलाच्या संबंधांची सुरवात रहस्यमय आहे, परंतु आम्ही ती एकितर्त करू
शकतो की त्याने पौलाच्या सेवाकायार्मध्ये रूपांतर केले असावे ज्याने तीताला
सामान्य िवश्वासाने माझे खरे मुल म्हटले (1:4). पौलाने तीताला सुवातार्
घोिषत करणारा एक िमतर् व सहकारी या नात्याने, तीताची पर्शंसा करणे,
त्याच्या िजव्हाळ्याची भावना, आिण इतरांना सांत्वन देण्याबद्दल स्पष्ट आदर
िदला.

साधारण इ.स. 63 - 65.
परे्िषतांची त्यांच्या पिहल्या रोम येथील तुरंुगातील सुटकेनंतर, पौलाने

िनकोपोिलसपासनू तीताला आपले पतर् िलिहले. इिफस येथे तीमथ्याला तेथे
जाण्यासाठी, पौल तीतासह क्रेतेच्या बेटावर गेला.

तीता, दुसरा सहकारी आिण िवश्वासात मुलगा, जो क्रेतेमध्ये होता.

क्रेतेच्या जुन्या मंडळीमधल्या काही दोषांची दुरुस्ती करण्यासाठी सल्ला
देणे, त्यांना संघिटत करणे आिण अनुिचत वतर्नासह सदस्यांसह त्यांची
कमतरता सुधारणे (1) नवीन विरष्टांची नेमणकू करणे आिण (2) क्रेतेमध्ये
अिवश्वासणार्यांसमोर िवश्वासाची अिधक चांगली साक्ष देण्यासाठी त्यांना
तयार करणे. (1:5).

आचरणाचे हस्तिलिखत
रूपरेषा
1. अिभवादन — 1:1-4
2. वडीलजणांची नेमणकू — 1:5-16
3. िविवध वयोगटांसंबंधी सचूना — 2:1-3:11
4. अंितम िटप्पणी — 3:12-15

1 देवाच्या िनवडलेल्यांच्या िवश्वासासाठी आिण सुभक्तीनुसार असलेल्या
सत्याच्या पणूर् ज्ञानासाठी नेमलेला येशू िखर्स्ताचा परे्िषत आिण देवाचा दास
पौल, ह्याच्याकडूनः 2 जे सवर्काळचे जीवन ज्याला असत्य बोलवत नाही त्या
देवाने युगाच्या काळापवूी र् देऊ केले, 3 त्या जीवनाची आशा बाळगणार्या,
देवाच्या िनवडलेल्या लोकांच्या िवश्वासासाठी आिण सुभक्तीदायक सत्याच्या
ज्ञानासाठी, त्यािवषयीचे वचन त्याच आपल्या तारणार्या देवाच्या आजे्ञने मला
सोपवलेल्या घोषणेत यथाकाळी त्याने पर्कट केले. 4 आपल्या सामाईक
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असलेल्या िवश्वासापर्माणे माझे खरे लेकरू तीत यास; देविपत्यापासनू व
आपला तारणारा पर्भू येशू िखर्स्त याच्यापासनू कृपा, दया व शांती असो.

5 मी तुला क्रेत बेटावर ह्यासाठी ठेवनू आलो की, तू पणूर् न झालेल्या
गोष्टीचंी व्यवस्था करावी आिण मी तुला आज्ञा केल्यापर्माणे तू पर्त्येक
नगरांत वडील नेमावे. 6 ज्याला नेमावयाचे तो िनदो र्ष असावा, एका स्तर्ीचा
पती असावा, त्याची मुले िवश्वास ठेवणारी असनू त्यांच्यावर बेतालपणा
केल्याचा आरोप आलेला नसनू ती अनावर नसावी. 7 अध्यक्ष हा देवाचा
कारभारी आहे म्हणनू तो िनदो र्ष असावा, तो स्वच्छंदी, रागीट, मद्यपी,
मारका अनीतीने पैसे िमळिवणारा नसावा; 8 तर अितिथिपर्य, चांगुलपणाची
आवड धरणारा; मयार्दशील, नीितमान, पिवतर्, संयमी, 9 आिण िदलेल्या
िशक्षणापर्माणे जे िवश्वसनीय वचन त्यास धरुन राहणारा असा असावा;
यासाठी की त्याने सुिशक्षणाने बोध करावयास व उलट बोलणार्यास कंुिठत
करावयासही शक्तीमान व्हावे.

10 हे महत्त्वाचे आहे कारण पुष्कळ लोक बंड करणारे आहेत. जे व्यथर्
गोष्टीिवषयी बडबड करतात व लोकांस फसिवतात. मी िवशेषेकरून, जे संुता
झालेले आहेत त्यांना संबोधनू बोलत आहे. 11 त्यांची तोंडे बंद केली पािहजेत;
त्यांनी िशकवू नयेत त्या गोष्टी ते अयोग्य लाभासाठी िशकवतात आिण संपणूर्
घराची उलथापालथ करतात. 12 त्यांच्यामधील एका संदेष्ट ाने म्हणले आहे
की, ‘क्रेती लोक हे नेहमीच लबाड, पशंुसारखे खतरनाक, आळशी व खादाड
आहेत.’

13 ही साक्ष खरी आहे. तर त्यांनी िवश्वासात िस्थर व्हावे म्हणनू तू त्यांचा
िनषेध कर. 14 यासाठी की, त्यांनी यहदूी कहाण्यांकडे आिण सत्याकडून
वळिवणार् या, मनुष्यांच्या आज्ञांकडे लक्ष देऊ नये. िवश्वासात खंबीर व्हावे.
15 जे शुद्ध आहेत अशा लोकांस सवर् गोष्टी शुद्ध आहेत पण जे िवटाळलेले आहेत
आिण िवश्वास ठेवत नाहीत अशांना काहीच शुद्ध नाही पण त्यांचे मन आिण
िववेक हेही मलीन आहेत. 16 ते लोक ‘आम्ही देवाला ओळखतो’ असे उघड
सांगतात, पण ते कृतीत त्यास नाकारतात. ते अमंगळ व अवमान करणारे आिण
कोणत्याही चांगल्या कामात कसोटीस न उतरलेले आढळतात.

2
1 तू तर सुिशक्षणास शोभणार् या गोष्टी बोलत जा. 2 त्या अशा की,

वृद्ध पुरुषांनी संयमशील, गंभीर व समंजस व्हावे आिण िवश्वास, पर्ीती व
सहनशीलता ह्यात दृढ व्हावे.

3 वृद्ध िस्तर्यांनी, त्याचपर्माणे, आपल्या आचरणात पिवतरे्स शोभणार्या
असाव्या; चुगलखोर, मद्य िपणार्या नसाव्या; चांगले िशक्षण देणार् या असाव्या;
4 आिण आपल्यातील तरुण िस्तर्यांना असे िशक्षण द्यावे की, त्यांनी आपल्या
पतीवंर व मुलांवर परे्म करावे. 5 आिण त्यांनी समंजस, शुद्धाचरणी, घर
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संभाळणार् या, ममताळू व पतीच्या अधीन राहणार् या व्हावे; म्हणजे देवाच्या
वचनाची िनंदा होणार नाही.

6आिण तसेच तरुण पुरुषांनी समंजस मनाचे व्हावे म्हणनू, तू त्यांना बोध कर.
7 तू सवर् गोष्टीतं चांगल्या कामांचे उदाहरण असे स्वतःला दाखव; तुझ्या

िशक्षणात िनमर्ळपणा, गंभीरता, 8 आिण िनरपवाद चांगली िशकवण िदसू दे,
म्हणजे तुझ्यावर िटका करणार् याला तुझ्यािवषयी बोलण्यास काही वाईट न
िमळून तो लिज्जत व्हावा.

9आिण दासांनी सवर् गोष्टीतं त्यांच्या स्वामीच्या आजे्ञत रहावे, त्यांना संतोष
देणारे व्हावे आिण उलट बोलू नये; 10 त्यांनी चोर् या करू नयेत तर सवर् गोष्टीतं
चांगला िवश्वासपूणा दाखवावा; आिण आपल्या तारक देवाच्या िशकवणीस,
सवर् लोकात, त्यांनी शोभा आणावी; असा तू त्यांना बोध कर.

11 कारण, सवर् लोकांस तारणारी देवाची कृपा पर्कट झाली आहे. 12 ती
आपल्याला असे िशकवते की, अभक्तीचा व जगीक वासनांचा त्याग करून,
आपण या आताच्या युगात संयमाने, नीितने व सुभक्तीने वागले पािहजे.
13 आिण आपल्या धन्य आशेची, म्हणजे आपला महान देव व तारणारा येशू
िखर्स्त ह्याच्या गौरवी आगमनाची पर्तीक्षा करावी; 14 आपल्यासाठी त्याने
स्वतःचे दान केले ते ह्यासाठी की, आपली सवर् अनाचारातनू सुटका करावी
आिण चांगल्या कामात आवेशी असलेले आपले स्वतःचे लोक आपणासाठी शुद्ध
करावेत.

15 तू या गोष्टी समजावनू सांग, बोध कर आिण सवर् अिधकार पवूर्क दोष
पदरी घाल. कोणी तुझा उपहास करू नये.

3
1 त्यांना असे सुचव की त्यांनी सरकारी स ाधीश व अिधकारी ह्यांच्या अधीन

रहावे. त्यांच्या आज्ञा पाळाव्या, पर्त्येक चांगल्या कामाला तयार असावे.
2 कोणाची िनंदा करू नये, भांडखोर नसावे पण सहनशील होऊन सवार्नंा सवर्
गोष्टीतं सौम्यता दाखवावी, अशी त्यांना आठवण दे. 3कारण आपणही अगोदर
अिवचारी, अवमान करणारे व बहकलेले होतो; नाना वासनांचे व सुखांचे दास
होतो, कुवृ ीत व मत्सरात होतो. आपण अमंगळ मानले गेलो व एकमेकांचा
दे्वष करणारे होतो; 4 पण आपल्या तारक देवाची दया व मानवजातीवरील
पर्ीती पर्कट झाली, 5 तेव्हा आपण केलेल्या, नीितमत्त्वाच्या कामांमुळे नाही,
पण त्याने आपल्याला त्याच्या दयेमुळे, नव्या जन्माचे स्नान घालनू पिवतर्
आत्म्याच्या नवीिनकरणाने तारले. 6 आिण आपल्या तारक येशू िखर्स्ताच्या
द्वारे आपल्यावर तो आत्मा िवपुलतेने ओतला. 7 म्हणजे आपण त्याच्या कृपेने
नीितमान ठरून सावर्कािलक जीवनाच्या आशेपर्माणे वारीस व्हावे.

8 हे एक िवश्वसनीय वचन आहे आिण माझी इच्छा आहे की, तू या गोष्टी
िनक्षनू सांगत जा. म्हणजे, ज्यांनी देवावर िवश्वास ठेवला आहे त्यांनी
चांगल्या कामात राहण्याची काळजी घ्यावी. या गोष्टी चांगल्या असनू सवर्
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मनुष्यांसाठी िहतकारक आहेत. 9 पण मखूर्पणाचे वाद, वंशावळ, कलह आिण
िनयमशास्तर्ािवषयीची भांडणे टाळीत जा कारण या गोष्टी िनरुपयोगी आिण
व्यथर् आहेत. 10 तुमच्यामध्ये फुट पडणार्या मनुष्यास एकदा व दोनदा बोध
केल्यावर आपल्यापासनू दरू ठेव. 11 तू जाणतोस की, असा मनुष्य बहकलेला
असतो व स्वतः पाप करीत रािहल्याने त्याच्याकडून त्याचा स्वतःचा न्याय
होतो.

12 मी अंतर्माला िकंवा तुिखकला तुझ्याकडे धाडून िदल्यावर, तू माझ्याकडे
िनकापलीस शहरास िनघनू येण्याचा पर्यत्न कर कारण मी तेथे िहवाळा
घालिवण्याचे ठरवले आहे. 13 जेना शास्तर्ी व अपुल्लो ह्यांना काही उणे पडणार
नाही अशापर्कारे पोहोचते कर. 14आिण आपल्या लोकांनी आपल्या आवश्यक
गरजांसाठी चांगली कामे करण्यास िशकण्याची काळजी घ्यावी; म्हणजे ते
िनष्फळ होणार नाहीत.

15 माझ्याबरोबरचे सगळे तुला नमस्कार सांगतात. जे आपल्यावर
िवश्वासामुळे पर्ीती करतात त्यांना माझा नमस्कार सांग. तुम्हा सवार्बंरोबर
कृपा असो.
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िफलेमोनाला पतर्

िफलेमोनाच्या पुस्तकाचे लेखक परे्िषत पौल होता (1:1). िफलेमोनाला
िलिहलेल्या पतर्ात पौल सांगतो की तो अनेिसमला िफलेमोनकडे परत
पाठवत आहे आिण कलस्सै 4:9 मध्ये अनेिसमची ओळख पटली आहे ज्याने
तुिखकस (कलस्सैकरांना पतर् पाठिवणारा) असलेली कलस्सैमध्ये येत आहे. हे
मनोरंजक आहे की पौलाने हे पतर् देखील आपल्या हातांनी िलिहले आहे, हे
दाखिवण्यासाठी की ते त्याच्यासाठी िकती महत्त्वपणूर् होते.

साधारण इ.स. 60.
पौलाने रोममध्ये िफलेमोन यास पतर् िलिहले, पौल िफलेमोनाला पतर्

िलिहण्याच्या वेळी कैदी होता.

पौलाने िफलेमोन, अिफ्फया, आिण अिखर्प्पच्या घरी भेटणार्या मंडळीला
पतर् िलिहले. पतर् सामगर्ी पासनू, हे पर्ाथिमक हेतू वाचक िफलेमोन होता
स्पष्ट आहे.

पौलाने िफलेमोनला अनेिसमला (दास अनेिसम याने आपला मालक
िफिलमोन याला लुटले आिण पळून गेला) दंडािशवाय परत घेण्यास सांिगतले
(10-12, 17). यािशवाय िफलेमोनने अनेिसमला केवळ दास म्हणनू नव्हे
तर “िपर्य बंध”ू म्हणनू वागण्याची इच्छा आहे (15-16). अनेिसम अजनूही
िफलेमोनाची संप ी होता आिण पौलाने आपल्या स्वामीला परत येण्याची
वाट मोकळी करण्यासाठी िलिहले. पौलाच्या त्याच्यािवषयीच्या साक्षीद्वारे,
अनेिसम िखर्स्ती झाला होता (1:10).

क्षमाशीलता
रूपरेषा
1. नमस्कार — 1:1-3
2. धन्यवाद देणे — 1:4-7
3. अनेिसमसाठी मध्यस्थी — 1:8-22
4. अंितम शब्द — 1:23-25

1 पौल, िखर्स्त येशचूा बंिदवान आिण भाऊ तीमथ्य यांच्याकडून; आमचा
िपर्य आिण सोबतीचा कामकरी िफलेमोन ह्यास, 2आिण बहीण अिफ्फया िहला
व अिखर्प आमचा सोबतीचा िशपाई यास व तुझ्या घरी जी िखर्स्ती मंडळी आहे
ितला, 3 देव आपला िपता व पर्भू येशू िखर्स्त ह्यांजकडून तुम्हास कृपा व शांती
असो.
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4 मी आपल्या पर्ाथर्नांमध्ये सवर्दा तुझी आठवण करून, माझ्या देवाची
उपकारस्तुती करतो; 5 कारण पर्भू येशवूर तुझा जो िवश्वास आहे आिण सवर्
पिवतर्जनांवर तुझी जी पर्ीती आहे, त्यांिवषयी मी ऐकले आहे. 6 आिण
मी अशी पर्ाथर्ना करतो की तुम्हामध्ये असलेल्या िखर्स्त येशतूल्या पर्त्येक
चांगल्या गोष्टीचे पणूर् ज्ञान झाल्याने तुझे िवश्वासातील सहभागीपण कायर्कारी
व्हावे. 7 कारण तुझ्या पर्ीतीमुळे मला फार आनंद व सांत्वन झाले आहे कारण
हे बंध,ू तुझ्याकडून पिवतर् जनांची अंतःकरणे समाधान पावली आहेत.

8 याकिरता जे योग्य ते तुला आज्ञा करून सांगण्याचे जरी मला िखर्स्ताद्वारे
पणूर् धैयर् आहे. 9 तरी पर्ीतीस्तव िवनंती करून सांगणे मला बरे वाटते. मी
वृद्ध झालेला पौल आिण आता िखर्स्त येशसूाठी बंिदवान. 10 मी बंधनात
असता ज्याला आध्याित्मक जन्म िदला ते माझे लेकरू अनेिसम ह्याच्यािवषयी
तुला िवनंती करतो. 11 तो पवूी र् तुला िनरुपयोगी होता पण आता, तुला व
मला दोघांनाही उपयोगी आहे. 12 म्हणनू मी त्यास म्हणजे माझ्या िजवालाच,
तुझ्याकडे परत पाठवले आहे. 13 सुवातमुळे मी बंधनात पडलो असता
तुझ्याऐवजी त्याने माझी सेवा करावी म्हणनू त्यास जवळ ठेवण्याचे माझ्या
मनात होते. 14 पण, तुझ्या संमतीिशवाय काही करणे मला बरे वाटले नाही,
ह्यासाठी की, तुझा उपकार जुलमाने झाल्यासारखा नसावा तर खुशीने केलेला
असावा.

15 कदािचत तो तुझ्यापासनू ह्यामुळेच काही वेळ वेगळा झाला असेल की,
त्याने सवर्काळासाठी तुझे व्हावे. 16 त्याने आजपासनू केवळ दासच नव्हे तर
दासापेक्षा शरे्ष्ठ, म्हणजे िपर्य बंध,ू असे व्हावे, मला तो िवशेष िपर्य आहे
आिण तुला तर तो देहदृष्ट ा व पर्भचू्या ठायी ह्याहनू िकतीतरी अिधक िपर्य
असावा. 17 म्हणनू जर तू मला आपला भागीदार समजतोस, तर तो मीच आहे
असे माननू त्याचा स्वीकार कर. 18 त्याने तुझे काही नुकसान केले असेल िकंवा
तो तुझे काही देणे लागत असेल तर ते माझ्या िहशोबी मांड. 19 मी पौल हे
स्वहस्ते िलिहत आहे; मी स्वतः त्याची फेड करीन. िशवाय तू स्वतःच माझे
ऋण आहेस, पण याचा उल्लेख मी करीत नाही. 20 हे बंध,ू पर्भचू्या ठायी
माझ्यावर एवढा उपकार कर; िखर्स्ताच्या ठायी माझ्या िजवाला िवशर्ांती दे.

21 तू हे मान्य करशील अशा भरवशाने मी तुला िलिहले आहे; आिण
मी जाणतो की, तू माझ्या म्हणण्यापेक्षा अिधकही करशील. 22 िशवाय
माझ्यासाठी राहण्याची व्यवस्था करून ठेव कारण तुमच्या पर्ाथर्नांमुळे माझे
तुमच्याकडे येणे होईल अशी आशा मी करत आहे.

23 िखर्स्त येशमूध्ये माझा सहबंिदवान एपफ्रास, हा तुला नमस्कार पाठवत
आहे; 24 आिण तसेच माझे सहकारी माकर् , अिरस्ताखर्, देमास व लकू हे तुला
नमस्कार सांगतात.

25 आपला पर्भू येशू िखर्स्त याची कृपा तुमच्या आत्म्यासोबत असो.
आमेन.
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इबर्ी लोकांस पतर्

इबर्ीकरांस पतर्ाचा लेखक गढूतेत दडलेला आहे. पौलाला काही
िवद्वानांनी लेखक म्हणनू सुचवले आहे, परंतु खरा लेखक िननावी राहतो.
दुसरे कोणतेही पुस्तक इतक्या उत्साहाने िखर्स्ताला िखर्स्तत्वाचा मुख्य
याजक, अहरोनाच्या याजकगणापेक्षा शरे्ष्ठ आिण िनयमशास्तर् आिण
भिवष्यवाण्यांच्या पतूर्तेिवषयी पिरभािषत करत नाही. हे पुस्तक आपल्या
िवश्वासाचा लेखक आिण पणूर् करणारा म्हणनू िखर्स्ताला पर्स्तुत करते (इबर्ी
12:2).

साधारण इ.स. 64 - 70.
इबर्ी भाषेत िलिहलेले पतर् यरूशलेममध्ये, येशू िखर्स्ताच्या

स्वगार्रोहणानंतर आिण यरूशलेमचा नाश होण्यापवूी र् िलिहलेले होते.

हे पतर् मुख्यत्वे यहदूी रुपांतरीत िखर्स्ती लोकांना उदे्दशनू होते जे जुन्या
कराराशी पिरिचत होते आिण जे यहदूी धमार्कडे परत जाण्याचा िकंवा सुवातार्चा
न्याय करण्यासाठी पर्लोभन करीत होते. असेही सुचवले गेले आहे की
पर्ाप्तकत “मोठ ा पर्माणातील याजक जो िवश्वासाला आज्ञाधारक मानले
होते” (परे्िषत 6:7).

इबर्ीच्या लेखकाने आपल्या शर्ोत्यांना स्थािनक यहदूी िशकवणीनंा नाकारले
आिण येशसूोबत िवश्वासू राहण्यास आिण येशू िखर्स्त शरे्ष्ठ असल्याचे
दाखवनू िदले. देवाचा पुतर् देवदतू, याजक, जुन्या करारातील नेते िकंवा
कोणत्याही धमार्पेक्षा शरे्ष्ठ असल्याचे म्हटले. वधस्तंभावर मरून आिण
मेलेल्यातनू उठून, येशू आपल्या िवश्वासांबद्दल तारण आिण अनंतकाळचे
जीवन देतो, आमच्या पापांसाठी िखर्स्ताने िदलेले बिलदान पिरपणूर् आिण पणूर्
होते, िवश्वासामुळे देवाला पर्सन्न होते, आपण परमेश्वराच्या आजे्ञत राहनू
आपला िवश्वास व्यक्त करतो.

िखर्स्ताचे शरे्ष्ठत्व
रूपरेषा
1. येशू िखर्स्त स्वगर्दतूांपेक्षा शरे्ष्ठ आहे — 1:1-2:18
2. येशू िनयमशास्तर् आिण जुन्या करारापेक्षा शरे्ष्ठ आहे — 3:1-10:18
3. िवश्वासू राहनू परीक्षांमध्ये धीर धरणे — 10:19-12:29
4. अंितम उपदेश आिण अिभवादन — 13:1-25
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1 देव पर्ाचीन काळांमध्ये आपल्या पवूर्जांशी संदेष्ट ांच्या द्वारे अनेक वेळेस
वेगवेगळ्या मागार्नंी बोलला, 2 परंतु या शेवटच्या िदवसात तो आपल्याशी
त्याच्या पुतर्ाद्वारे बोलला आहे, त्याने पुतर्ाला सवर् गोष्टीचंा वारस म्हणनू
नेमले. देवाने पुतर्ाकरवीच िवश्व िनमार्ण केले. 3 पुतर् हा देवाच्या गौरवाचे
तेज आहे. तो देवाच्या स्वभावाचे तंतोतंत पर्ितरूप असा आहे. पुतर् आपल्या
सामथ्यर्शाली शब्दाने सवर् गोष्टी राखतो. पुतर्ाने लोकांस त्यांच्या पापांपासनू
शुद्ध केले, नंतर तो स्वगार्तील सवर्शरे्ष्ठ देवाच्या उजव्या बाजलूा बसला.

4 तो देवदतूांपेक्षा शरे्ष्ठ झाला. त्याचे नावसुद्धा जे वारशाने त्यास िमळाले
ते त्यांच्या नावापेक्षा शरे्ष्ठ आहे.

5 देवाने कोणत्याही देवदतूाला म्हणले नाही कीः
“तू माझा पुतर् आहेस;
आज मी तुझा िपता झालो आहे?”

आिण पुन्हा,
‘मी त्याचा िपता होईन,
व तो माझा पुतर् होईल?’

6 आिण पुन्हा, देव जेव्हा त्याच्या पुतर्ाला जगामध्ये आणतो, तो म्हणतो,
“देवाचे सवर् देवदतू त्यास नमन करोत.” 7 देवदतूािवषयी देव असे म्हणतो,
“तो त्याच्या देवदतूांना वायु बनवतो,
आिण त्याच्या सेवकांना तो अग्नीच्या ज्वाला बनवतो.”

8 पुतर्ािवषयी तर तो असे म्हणतोः
हे देवा, तुझे राजासन सदासवर्काळासाठी आहे,
आिण तुझे राज्य युगानुयुगीचे आहे आिण “तुझा राजदंड न्यायीपणाचा राजदंड

आहे.
9 नीितमत्त्व तुला नेहमी िपर्य आहे. अनीतीचा तू दे्वष करतोस.
म्हणनू देवाने, तुझ्या देवाने,
तुझ्या सोबत्यांपेक्षा तुला आनंददायी तेलाचा अिभषेक केला आहे.”
10 आिण हे पर्भ,ू सुरुवातीला तू पृथ्वीचा पाया घातलास,
आिण आकाश तुझ्या हातचे काम आहे.

11 ती संपुष्टात येतील पण तू सतत राहशील
ते कापडासारखे जुने होतील.

12 तू त्यांना अंगरख्यासारखे गंुडाळशील,
तू त्यांना कपड ासारखे बदलशील,
पण तू नेहमी सारखाच राहशील,
आिण तुझी वष कधीही संपणार नाहीत.

13 तो कोणत्याही दतूाला असे म्हणाला नाही,
तुझ्या वैर्याला तुझे पादासन करीपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बैस.

14सवर् देवदतू देवाच्या सेवेतील आत्मे नाहीत काय? आिण तारणाचा वारसा
ज्यांना िमळेल त्यांना मदत करायला ते पाठवले जातात की नाही?
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2
1 या कारणास्तव ज्या सत्यािवषयी आपण ऐकलेले आहे त्याकडे आपण

अिधक काळजीपवूर्क लक्ष िदले पािहजे. यासाठी की,आपण त्यापासनू भरकटून
जाऊ नये. 2 कारण िनयमशास्तर् जे देवदतूांकरवी सांिगतले गेले ते इतके
पर्भावी होते आिण जर पर्त्येक आज्ञाभंगाच्या व पर्त्येक अवमानाच्या
कृत्याला योग्य ती िशक्षा होते. 3 तर आपण अशा महान तारणाकडे दुलर्क्ष
केल्यास, मग आपण िशके्षपासनू कसे सुटू? या तारणाची पिहली घोषणा
पर्भनेू केली. ज्यांनी पर्भचेू ऐकले त्यांच्याकडून याची खातर्ी पटली
4 देवानेसुद्धा िचन्हांद्वारे, अदभ्तू कृत्यांद्वारे आिण िनरिनराळ्या चमत्कारांद्वारे,
त्यांच्या साक्षीची भर व त्याच्या इच्छेनुसार पिवतर् आत्म्याची दाने वाटून
िदली. 5 आम्ही ज्या भावी जगािवषयी बोलत आहोत, त्याचे स ाधीश म्हणनू
देवाने देवदतूांची िनवड केली नाही. 6 पिवतर् शास्तर्ामध्ये एका िठकाणी असे
िलिहले आहे
“मनुष्य कोण आहे की ज्याची तुला िचंता वाटते?
िकंवा मनुष्याचा पुतर् कोण आहे की ज्याचा तू िवचार करावा?
7 थोड ा काळासाठी तू त्यास देवदतूांपेक्षा कमी केले
तू त्यास गौरव व सन्मान यांचा मुकुट घातला आहेस
8 तू सवर्काही त्याच्या पायाखाली ठेवलेस.”

देवाने सवर्काही त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवले आिण कोणतीही गोष्ट
त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवायची सोडली नाही. पण आता अजनूपयर्ंत
सवर्काही त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवलेले आपल्या दृष्टीस पडत नाही खरे.
9 परंतु आपण येशलूा पाहतो, ज्याला काही काळासाठी देवदतूांपेक्षा िकंचीत
कमी केले होते. आता आम्ही त्याला, त्याने सहन केलेल्या मरणामुळे, गौरव व
सन्मान यांचा मुकुट घातल्याचे पाहत आहोत कारण देवाच्या कृपेमुळे येशनेू सवर्
मानवजातीसाठी मरण सोसले. 10 देव, ज्याने सवर् गोष्टी िनमार्ण केल्या आिण
ज्याच्या गौरवासाठी सवर् गोष्टी आहेत, त्याच्या गौरवाचे भागीदार होण्यासाठी
पुष्कळ पुतर् व कन्या आणाव्यात म्हणनू देवाने येशलूा दुःखसहनाद्वारे पिरपणूर्
करून लोकांचा तारणारा बनिवले. 11 जो लोकांस पिवतर् करतो व ज्यांना
पिवतर् करण्यात आले आहे, ते सवर् एकाच कुटंुबाचे आहेत या कारणासाठी तो
त्यांना बंधू म्हणण्यास लाजत नाही. 12 तो म्हणतो,
मी तुझ्या नावाची थोरवी माझ्या बंधूंना सांगेन
मी मंडळीसमोर तुझी स्तुती गाईन.
13 तो आणखी म्हणतो,
“मी माझा िवश्वास त्याच्यावर ठेवीन.”
आिण तो पुन्हा म्हणतो,
येथे मी आहे आिण माझ्याबरोबर देवाने िदलेली मुले आहेत.

14 म्हणनू मुले रक्त व मांस यांची बनलेली असल्याने तोही त्यांच्यासारखा
रक्तमांसाचा झाला, येशनेू हे यासाठी केले की, ज्याच्याकडे मरणाची स ा
आहे, अशा सैतानाचा मरणाने नाश करावा. 15 आिण जे लोक त्यांच्या सवर्
आयुष्यात मरणाचे भय ठेवनू त्याचे दास असल्यासारखे जगत होते त्यांना
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मुक्त करावे. 16 कारण खरे पाहता, तो देवदतूांच्या साहाय्यास नाही, तर
अबर्ाहामाचे जे वंशज आहेत त्यांना तो मदत करतो, 17 या कारणासाठी
देवाच्या सेवेतील दयाळू व िवश्वासू असा महायाजक होण्यासाठी आिण
लोकांच्या पापांसाठी पर्ायिश्चत करण्यासाठी येशलूा सवर् गोष्टीमंध्ये आपल्या
बांधवांसारखे होणे अत्यंत आवश्यक होते. 18 कारण ज्याअथी र् येशलूा स्वतः
परीके्षला व दुःखसहनाला तोंड द्यावे लागले, त्याअथी र् ज्यांना आता परीके्षला
तोंड द्यावे लागत आहे त्यांना मदत करण्यास तो समथर् आहे.

3
1 म्हणनू पिवतर् बंधनूो, जे आपण स्वगी र्य पाचारणाचे भागीदार आहोत,

त्यांनी येशिूवषयी िवचार करावा. तो देवाचा परे्िषत आिण आमच्या
िवश्वासाचा महायाजक आहे. 2 देवाच्या संपणूर् घराण्यात जसा मोशे देवाशी
िवश्वासू होता तसा ज्या देवाने त्यास परे्िषत व महायाजक म्हणनू नेमले
त्याच्याशी तो िवश्वासू होता. 3ज्यापर्माणे घरापेक्षा घर बांधणार्याला अिधक
सन्मान असतो, त्यापर्माणे येशू हा मोशेपेक्षा अिधक सन्मानास पातर् गणला
गेला. 4 कारण पर्त्येक घर बांधणारा कोणीतरी असतो, पण सवर्काही देवाने
बांधलेले आहे.

5 देवाच्या संपणूर् घराण्यात मोशे हा सेवक म्हणनू अिधक िवश्वासू होता,
देवाच्या गोष्टी पुढील काळात ज्या होणार होत्या, त्यािवषयी त्याने लोकांस
साक्ष िदली. 6 परंतु िखर्स्त हा पुतर् म्हणनू देवाच्या घराण्यात िवश्वासू आहे
आिण जर आम्ही आपला िवश्वास व आशा यांचा अिभमान बाळगतो व धीर
धरतो, तर आपणही त्याचे घर आहोत. आपण सतत देवाला अनुसरले पािहजे.

. 95:7-11
7 म्हणनू, पिवतर् आत्मा शास्तर्ामध्ये म्हणतो, त्यापर्माणे,

“आज, जर तुम्ही देवाची वाणी ऐकाल,
8 तर आपली अंतःकरणे कठीण करू नका.
ज्यापर्माणे इस्तर्ाएल लोकांनी
अरण्यामध्ये देवाची परीक्षा पाहण्यासाठी देवािवरुद्ध बंडखोरी केली,
9 जेथे तुमच्या वाडविडलांनी माझी परीक्षा पािहली व मला कसोटीस लावले,
तेथे त्यांनी चाळीस वष माझी कृत्ये पािहली.”
10 त्यामुळे मी या िपढीवर रागावलो आिण
मी म्हणालो, “या लोकांच्या अंतःकरणात नेहमी चुकीचे िवचार येतात,
या लोकांनी माझे मागर् कधीही जाणले नाहीत.”
11 म्हणनू मी रागाने शपथ वाहनू म्हणालो,
“हे लोक मी देऊ केलेल्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीच पर्वेश करणार नाहीत.”

12 बंधुजनहो, िजवंत देवाला सोडून देण्याइतके अिवश्वासाचे दुष्ट मन
तुम्हातील कोणाचेही असू नये म्हणनू जपा.
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13जोपयर्ंत, “आज” म्हटलेला काळ आहे तोपयर्ंत,पर्त्येक िदवशी एकमेकांना
उ ेजन द्या, यासाठी की तुमच्यापैकी कोणाचीही पापामुळे फसगत होऊन
तुमची अंतःकरणे कठीण होऊ नयेत. 14 कारण जर आपण आपला आरंभीचा
िवश्वास शेवटपयर्ंत दृढ धरला तरच आपण िखर्स्ताचे सहभागी आहोत.
15 पिवतर् शास्तर्ात असे म्हणले आहे;
“आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल,
तेव्हा इस्तर्ाइल लोकांनी देवािवरुद्ध बंड केले; तशी आपली अंतःकरणे कठीण

करू नका.”
16 ज्यांनी देवाची वाणी ऐकली पण त्याच्यािवरुध्द बंड केले असे कोण होते?

तेच लोक नव्हते का, ज्यांना मोशेने िमसर देशातनू बाहेर नेले होते? 17 आिण
तो कोणावर चाळीस वष रागावला होता? ते सवर् तेच नव्हते काय, ज्यांनी पाप
केले आिण ज्यांची परे्ते अरण्यात पडली होती. 18 कोणािवषयी देवाने अशी
शपथ वािहली की ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी पर्वेश करणार नाहीत?
ज्यांनी त्याच्या आज्ञा मोडल्या तेच नव्हते काय? 19 ह्यावरून आपण पाहतो
की, ते लोक देवाच्या िवसाव्याच्या िठकाणी त्यांच्या अिवश्वासामुळे येऊ शकले
नाहीत.

4
1 म्हणनू देवाच्या िवसाव्याच्या िठकाणी पर्वेश करण्यासाठी देवापासनू

िमळालेले अिभवचन अजनूही आहे आिण यास्तव तुमच्यापैकी कोणीही ते
चुकवू नये म्हणनू काळजी घ्या. 2कारण आम्हास सुद्धा सुवातार् सांिगतली गेली
आहे ज्यापर्माणे ती इसर्ाएल लोकांस सांगण्यात आली होती. परंतु जो संदेश
त्यांनी ऐकला त्यापासनू त्यांना फायदा झाला नाही कारण तो संदेश त्यांनी
ऐकला पण त्यांनी िवश्वासाने स्वीकारला नाही.

3 ज्या आपण िवश्वास ठेवला ते पिवतर् शास्तर्ात िलिहल्यापर्माणे त्या
िवसाव्याच्या िठकाणी पर्वेश करणार आहोत. असे देवाने म्हणले आहे.
“म्हणनू मी माझ्या रागाच्या भरात अशी शपथ वाहनू म्हणालो,
‘ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीच पर्वेश करणार नाहीत”
जगाच्या िनिमर्तीपासनूचे त्याचे काम संपलेले होते तरी तो असे म्हणाला.

4 कारण पिवतर् शास्तर्ात तो सातव्या िदवसाबद्दल असे बोलला आहे कीः
“आिण सातव्या िदवशी देवाने त्याच्या सवर् कामापासनू िवशर्ांती घेतली.”

5 आिण पुन्हा तो म्हणतो,
“ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीही पर्वेश करणार नाहीत.”

6 ज्यांना अगोदर सुवातार् सांगण्यात आली होती त्यांचा त्यांच्या
अिवश्वासामुळे त्यामध्ये पर्वेश झाला नाही, तरी हे खरे आहे की, काही
जणांचा त्या िवसाव्यात पर्वेश होणार आहे. 7 त्यांच्यासाठी देवाने पुन्हा
एक वेळ िनिश्चत केली असनू त्यास तो “आज” हा एक असा िदवस ठरवतो
आिण अगोदर सांिगतल्यापर्माणे इतक्या काळानंतर तो दावीदाच्या द्वारे असे
म्हणतो,
“आज, जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल,
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तर आपली अंतःकरणे कठीण करू नका.”
8 कारण जर यहोशवा त्यांना देवाने िदलेल्या िवसाव्याच्या िठकाणी घेऊन

गेला, तर देव दुसर्या िदवसाबद्दल पुन्हा बोलला नसता. 9 म्हणनू देवाच्या
लोकांसाठी अजनूही िवसाव्याचा *िदवस आहे. 10 कारण जो कोणी देवाच्या
िवसाव्याच्या िठकाणी पर्वेश करतो,तो त्याच्या स्वतःच्या कामापासनू िवसावा
घेतो. ज्यापर्माणे देवाने त्याच्या कामापासनू िवसावा घेतला होता.

11 म्हणनू त्या िवसाव्याच्या िठकाणी पर्वेश करण्यासाठी आपण होईल
िततका पर्यत्न करावा. यासाठी की, कोणीही इसर्ाएल लोकांनी आज्ञाभंग
केल्यापर्माणे त्यांचे अनुकरण करू नये.

12 कारण देवाचे वचन सजीव, सक्रीय कोणत्याही दुधारी तलवारीपेक्षा
अिधक धारदार असनू जीव, सांधे व मज्जा यांना भेदनू आरपार जाणारे आिण
मनातील िवचार व हेतू ह्यांची पारख करणारे असे आहे. 13 आिण कोणतीही
िनिमर्त गोष्ट त्याच्यापासनू लपलेली नाही आिण ज्याच्यापाशी आम्हास सवर्
गोष्टीचंा िहशोब द्यावयाचा आहे, देवासमोर सवर् गोष्टी उघड व स्पष्ट अशा
आहेत.

14 म्हणनू, ज्याअथी र्आम्हास येशू देवाचा पुतर् हा महान महायाजक लाभला
आहे व जो स्वगार्त गेला आहे,असा जो िवश्वास आपण गाजिवतो तो अखंडपणे
भक्कम धरून राहू या. 15 कारण आपल्याला लाभलेला महायाजक असा
नाही, जो आपल्या अशक्तपणाबद्दल सहानुभतूी दशर्वण्यास असमथर् आहे.
पण आपल्याला असा याजक लाभला आहे की, जो आमच्यासारखाच सवर्
पर्कारच्या मोहाच्या अनुभवातनू गेला. तरीही तो पणूर्पणे पापिवरहीत रािहला.
16तर मग आपण देवाच्या कृपेच्या राजासनाजवळ िनधार्राने जाऊ या. यासाठी
की, आमच्या गरजेच्या वेळी साहाय्य िमळावे म्हणनू आम्हास दया व कृपा
पर्ाप्त व्हावी.

5
1 पर्त्येक यहदूी महायाजकाची िनवड लोकांमधनू होते आिण लोकांच्या

वतीने त्यांच्या पापांसाठी यज्ञ व दाने ही दोन्ही देवाला अपार्वी, त्या कामाकरता
महायाजक नेमलेला असतो. 2 जे चुका करतात व जे अज्ञानी आहेत, त्यांच्याशी
पर्त्येक मुख्य याजक सौम्यपणे वागू शकतो कारण तो स्वतः दुबर्ल असतो.
3आिण त्या दुबर्लपणामुळे त्याने त्याच्या पापांसाठी तसेच लोकांच्या पापांसाठी
अपर्णे केलीच पािहजेत.

4 आिण कोणीही मुख्य याजकपणाचा बहुमान स्वतःच्या पुढाकाराने घेत
नसतो, तर अहरोनाला होते तसे त्यालाही देवाचे पाचारण असणे आवश्यक
असते. 5 त्याचपर्माणे, िखर्स्ताने महायाजक होण्याचा गौरव स्वतःहनू
आपणावर घेतले नाही, परंतु देव िखर्स्ताला म्हणाला,
“तू माझा पुतर् आहेस
आज मी तुला जन्म िदला आहे.”
* 4:9
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6 दुसर्या शास्तर्भागात तो असे म्हणतो,
“मलकीसदेकाच्या संपर्दायापर्माणे
तू युगानुयुग याजक आहेस.”

7 येशनेू आपल्या देहाच्या िदवसात देवाकडे मोठ ाने ओरडून आिण रडून
पर्ाथर्ना व िवनंत्या केल्या. जो देव त्यास मृत्युपासनू वाचवू शकत होता
आिण देवािवषयीच्या त्याच्या सदभक्तीमुळे येशचू्या पर्ाथर्ना ऐकण्यात
आल्या. 8 जरी तो देवाचा पुतर् होता, तरी त्याने जे दुःख सोसले त्यापासनू
तो आज्ञाधारकपणा िशकला. 9 आिण नंतर त्यास पिरपणूर् केल्यावर. जे
त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यांच्यासाठी सावर्कािलक तारणाकतार् तो झाला
10 व मलकीसदेकाच्या संपर्दायास अनुसरून देवाकडून तो महायाजक म्हणनू
िनयुक्त झाला.

11 यािवषयी सांगण्यासारखे पुष्कळ आहे, पण तुम्हास ते स्पष्ट करणे कठीण
आहे कारण तुम्ही ऐकण्यात खपू मंद झाला आहात. 12 आतापयर्ंत तुम्ही
िशक्षक व्हायला हवे होते, तरी देवाच्या िशक्षणाचे पर्ाथिमक धडे पुन्हा तुम्हास
कोणीतरी िशकिवण्याची गरज आहे. तुम्हास दुधाची गरज आहे, जड अन्नाची
नाही असे तुम्ही झाला आहात. 13 कारण जो कोणी अजनू दुधावरच राहतो तो
नीितमत्त्वाच्या वचनाशी पोक्त नाही कारण अजनू तो बाळच आहे. 14 परंतु
ज्यांच्या ज्ञानेिदर्यांना विहवाटीने चांगले आिण वाईट पारख करण्याचा सराव
झाला आहे अशा पर्ौढांसाठी जड अन्न आहे.

6
1 म्हणनू आपण िखर्स्तािवषयीच्या पर्ाथिमक बाबीसंबंधी बोलत राहण्याचे

सोडून देऊ व पर्ौढतेपर्त जाऊ. पुन्हा एकदा देवावरचा िवश्वास, िनजी र्व
गतजीवनाचा पश्चा ाप, 2 बािप्तस्म्यांचे, डोक्यावर हात ठेवण्याचे, मृतांचे
पुनरुत्थान आिण सावर्कािलक न्यायिनवाडा िशकवण, या मलूभतू गोष्टीचंा
पाया आपण पुन्हा घालू नये. 3 देव होऊ देईल तर हे आपण करू.

4 कारण ज्यांना एकदा पर्काश िमळाला, ज्यांनी स्वगी र्य दानांचा अनुभव
घेतला आहे व जे पिवतर् आत्म्याचे भागीदार झाले आहेत, 5 आिण ज्यांनी
देवाच्या वचनाची व येणार्या युगाच्या सामथ्यार्ची रुची अनुभवली आहे,
6 त्यानंतर िखर्स्तापासनू जर ते दरू गेले तर त्यांना पश्चा ापाकडे वळवणे
अशक्य आहे, कारण त्यांच्या स्वतःच्या हािनकरता ते देवाच्या पुतर्ाला पुन्हा
वधस्तंभावर िखळतात व लोकांच्या अवकृपेच्या समोर त्यास आणतात. 7कारण
जी जमीन वेळोवेळी पडणार्या पावसाचे पाणी िपते व ज्या लोकांकडून ितची
लागवड होते त्यांच्यासाठी धान्य उपजिवते ितला देवाकडून आशीवार्द पर्ाप्त
होतो. 8 पण जी जमीन काटे व कुसळे उपजिवते, ती िनरुपयोगी आहे व ितला
शाप िमळण्याची िभती असते; ितचा अग्नीने नाश होईल.

9 िपर्यजनहो, आम्ही या गोष्टी तुम्हास सांगत आहोत, पण खरोखर आम्ही
तुमच्याकडून अिधक चांगल्याची अपेक्षा करतो. आम्हास अशी खातर्ी आहे
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की, ज्या तारणाचा भाग असलेल्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही कराल. 10 कारण
तुम्ही केलेली पिवतर् जनांची सेवा, त्या सेवेत तुम्ही अजनूही दाखवीत असलेले
सातत्य, तुमचे काम व त्याच्या लोकांस दानाद्वारे व इतर मदत करण्याद्वारे
तुम्ही त्याच्या नावावर केलेली पर्ीती ही सवर् िवसरण्याइतका देव अन्यायी
नाही. 11 पण आमची अशी इच्छा आहे की, तुमच्या आशेच्या पतूी र्ची पणूर्
खातर्ी होण्याकरता तुमच्यातील पर्त्येकाने शेवटपयर्ंत कायार्ची अशीच आवड
दाखवावी. 12 आम्हास असे वाटते की, तुम्ही आळशी बनू नये. तर जे लोक
िवश्वासाद्वारे व धीराद्वारे देवाने िदलेल्या अिभवचनाचा वारसा िमळवतात अशा
लोकांचे अनुकरण करणारे तुम्ही व्हावे.

13 जेव्हा देवाने अबर्ाहामाला वचन िदले, तेव्हा त्याच्यापेक्षा कोणी मोठा
नसल्याने देवाने स्वतःच्याच नावाने शपथ वािहली. 14 तो म्हणाला, “मी तुला
भरपरू आशीवार्द देईनच आिण मी तुझ्या वंशजांना महान रीतीने बहुगुिणत
करीनच करीन.” 15 म्हणनू धीराने वाट पािहल्यानंतर देवाने जे वचन त्यास
िदले होते ते त्यास पर्ाप्त झाले. 16 लोक, नेहमी शपथ वाहताना आपल्यापेक्षा
जो मोठा असतो त्याच्या नावाचा उपयोग करतात कारण शपथ ही िविदत
केलेल्या सत्याची खातर्ी पटवणे व सवर् वादाचा शेवट करणे यासाठी असते.
17आपल्या योजनेचे कधीही न बदलणारे स्वरूप वचनाच्या वारसदारांना कळावे
अशी देवाची इच्छा आहे. म्हणनू त्याने वािहलेल्या शपथेच्या द्वारे याबाबत हमी
िदली. 18 देवाने असे केले यासाठी की, ज्यांच्यािवषयी लबाडी करणे देवासाठी
अशक्य आहे अशा दोन न बदलणार्या कृतीमुंळे जे आपण आशर्याकरता
िनघालो आहोत, त्या आपणास त्या आशेसंबधाने अिधक उ ेजन पर्ाप्त व्हावे.
19आम्हासही आशा जणू काय भक्कम, सुरिक्षत अशा नांगरासारखी आत्म्याला
आहे व ही आशा परमेश्वराच्या भवनाच्या पडद्यामागील आतील बाजसू पर्वेश
करते, 20 तेथे आमच्यापुढे धावत येशू आमच्यासाठी आत गेलेला आहे. तो
मलकीसदेकापर्माणे युगानुयुगासाठी महायाजक झाला आहे.

7
. 14:17-20

1 हा मलकीसदेक शालेमाचा राजा व तो सवो र्च्च देवाचा याजक होता.
अबर्ाहाम राजांचा पराभव करून परत येत असताना मलकीसदेक त्यास
भेटला. मलकीसदेकाने त्यास आशीवार्द िदला. 2 व अबर्ाहामाने आपल्या
सवर्स्वाचा दहावा भाग मलकीसदेकाला िदला. मलकीसदेकाच्या नावाचा अथर्
“नीितमत्त्वाचा राजा” त्याचपर्माणे तो शालेमाचा राजा असल्याने त्याचा
अथर् “शांतीचा राजा” असा होतो. 3 मलकीसदेकाचे आईवडील िकंवा त्याचे
पवूर्ज, त्याचा जन्म िकंवा मृत्युची नोंद आढळत नाही. देवपुतर्ा पर्माणे तो
िमळताजुळता असल्यामुळे तो देखील अनंतकाळासाठी याजकच राहणार आहे.

4 यावरुन तुम्ही ध्यानात घ्या, मलकीसदेक िकती महान पुरूष होता! मळू
पुरूष अबर्ाहाम यानेसुद्धा आपल्या लुटीतील दहावा भाग त्यास िदला. 5आिण
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लेवीचे वंशज जे याजक झाले त्यांनी मोशेच्या िनयमशास्तर्ातील आजे्ञपर्माणे
इस्तर्ाइल लोकांपासनू म्हणजे अबर्ाहामाच्या पोटी जन्म घेतलेल्या आपल्या
बांधवापासनू, िनयमशास्तर्ापर्माणे दशांश गोळा करावा. 6 मलकीसदेक
लेव्यांच्या वंशजांपैकी नव्हता, पण तरीही त्याने अबर्ाहामाकडून दशमांश
घेतला आिण ज्याला देवाकडून अिभवचन िमळाले होते, त्यास त्याने आशीवार्द
िदला. 7 यामध्ये कोणत्याही पर्कारचा संशय नाही की, शरे्ष्ठ व्यक्ती
किनष्ठाला आशीवार्द देते. 8एका बाबतीत म्हणजे जो मनुष्य मरतो तो दशमांश
गोळा करतो, पण दुसर्या बाबतीत म्हणजे मलकीसदेकाच्या बाबतीत, पिवतर्
शास्तर्ात िलिहल्यापर्माणे दशमांश अशा व्यक्तीने घेतला की जी अजनूही
िजवंत आहे. 9एखादा असेही म्हणू शकतो की, लेवी जे दशमांश गोळा करतात,
पर्त्यक्षात तेही अबर्ाहामाद्वारे मलकीसदेकाला दशमांश देतात. 10 कारण
जेव्हा मलकीसदेक अबर्ाहामाला भेटला त्यावेळी लेवी जणू त्याचा पवूर्ज
अबर्ाहाम याच्या शरीरात बीजरुपाने होता.

. 110:4
11 लेवीय वंशजांच्या याजकीय पद्धतीने लोकांस िनयमशास्तर् िदले गेले,

पण तशा पर्कारच्या याजकीय पद्धतीने लोक धािमर्कदृष्ट ा पिरपणूर् बनू शकले
नसते. म्हणनू आणखी एका याजकाच्या येण्याची आवश्यकता होती. तो
अहरोनासारखा नसनू मलकीसदेकासारखा हवा होता. 12कारण जेव्हा याजकपण
बदलते तेव्हा िनयमशास्तर्सुद्धा अवश्य बदलते. 13 कारण या सवर् गोष्टी
ज्याच्याबद्दल सांिगतल्या आहेत, तो लेवी वंशापेक्षा वेगळ्या वंशाचा आहे व
त्याच्या वंशातील कोणीही वेदीजवळ अशा पर्कारची याजकीय सेवा केलेली
नाही. 14 हे स्पष्ट आहे की, आमचा पर्भू यहदूा वंशातील होता आिण या
वंशासंबंधी याजकपणाबद्दल मोशेने काहीही सांिगतले नाही. 15आिण जेव्हा या
दुसर्या पर्कारचा नवीन याजक मलकीसदेकासारखा येतो तेव्हाही गोष्ट आणखी
स्पष्ट होते. 16 मानवी िनयमशास्तर्ाच्या हुकूमाने त्यास याजक करण्यात आले
नव्हते तर अक्षय जीवनाच्या सामथ्यार्च्या आधारे त्यास याजक करण्यात आले.
17 कारण अशापर्कारे त्याच्यािवषयी शास्तर्वचन साक्ष देते
“तू मलकीसदेकासारखा
युगानुयुगासाठी याजक आहेस.”

18 जुना िनयम बाजलूा ठेवण्यात आला आहे, कारण तो दुबळा व िनरुपयोगी
होता. 19 कारण िनयमशास्तर्ामुळे कोणतीच गोष्ट पणूर् झाली नाही आिण
आता अिधक चांगली आशा आम्हास देण्यात आली आहे, िजच्यामुळे आम्ही
देवाजवळ येतो. 20 हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे की देवाने येशलूा मुख्य याजक
करताना शपथेिशवाय केले नाही. 21 जेव्हा इतरांना याजक करण्यात आले तेव्हा
ते शपथेवाचनू याजक झाले आहेत पण येशू जेव्हा याजक बनला, तेव्हा तो
शपथेने बनला. ज्याने त्यास सांिगतले की,
‘पर्भनेू शपथ वािहली आहे आिण तो आपले मन बदलणार नाही,
तू युगानुयुगाचा याजक आहेस.’
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22 याचा अथर् असा की, येशू हा अिधक चांगल्या कराराची खातर्ी आहे
23 तसेच, इतर पुष्कळ मुख्य याजक होते. परंतु मरणामुळे िनरंतर ते याजकपद
चालवू शकले नाही. 24 त्याचे याजकपद कायमचे आहे, कारण तो ‘युगानुयुग’
राहतो. 25 म्हणनू, जे त्याच्याद्वारे देवाकडे येतात त्यांना तो अनंतकाळासाठी
तारण्यास समथर् आहे कारण त्यांच्यासाठी मध्यस्थी करण्यास तो सदैव िजवंत
आहे.

26 म्हणनू अगदी असाच महायाजक आपल्याला असणे योग्य होते. तो
पिवतर्, िनष्कपट आिण िनष्कलंक आहे; दोषिवरिहत आिण शुद्ध आहे, तो
पाप्यांपासनू वेगळा केलेला आहे. त्यास आकाशाहनूही उंच केलेले आहे.
27 जे मुख्य याजक पिहल्यांदा त्यांच्या स्वतःच्या पापांसाठी व मग लोकांच्या
पापांसाठी जसे अपर्ण करतात तसे त्यास करण्याची गरज नाही. त्याने जेव्हा
स्वतःला अपर्ण केले त्याचवेळी एकदाच व कायमचेच अपर्ण केले आहे. 28कारण
िनयमशास्तर् मानवी दुबर्लता असलेल्या मनुष्याची मुख्य याजक म्हणनू नेमणकू
करते. पण िनयमशास्तर्ानंतर शपथेचे वचन “युगानुयुग” देण्यात आल्यामुळे
देवाचा पुतर् हा अनंतकाळासाठी पिरपणूर् असा मुख्य याजक झाला.

8

1आम्ही जे सांगत आहोत त्याचा मुद्दा असा आहे की,जो स्वगार्मध्ये देवाच्या
राजासनाच्या उजव्या बाजसू बसलेला असा महायाजक आम्हास लाभलेला
आहे, 2तो पिवतर्स्थानाचा व कोणतेही मानविनिमर्त नव्हे, तर पर्भू परमेश्वराने
बनवलेल्या खर्या सभामंडपाचा सेवक आहे.

3 पर्त्येक महायाजकाची नेमणकू दाने व अपर्णे सादर करण्यासाठी झालेली
असते, म्हणनू ह्याच्याजवळही अिपर्ण्यास काहीतरी असणे जरुरीचे होते. 4 जर
िखर्स्त पृथ्वीवर असता तर तो याजकदेखील झाला नसता कारण येथे अगोदरचे
िनयमशास्तर्ापर्माणे दानांचे अपर्ण करणारे आहेत. 5 ते जी कामे करतात, ती
स्वगार्तील गोष्टीचंी नक्कल आिण छाया अशी आहेत. परमेश्वराचा मंडप
घालीत असताना देवाने मोशेला जो आदेश िदला, तशी ही सेवा आहे, कारण
देव म्हणाला, “तुला पवर्तावर मी जो नमुना दाखवला त्या सचूनेनुसार पर्त्येक
गोष्ट कर.” 6 परंतु आता ज्या कराराचा मध्यस्थ िखर्स्त आहे तो अिधक
चांगल्या अिभवचनांनी स्थािपत असल्यामुळे, जेवढ ा पर्माणात तो अिधक
चांगला आहे, तेवढ ा पर्माणात अिधक शरे्ष्ठ सेवा त्यास िमळाली आहे.

. 31:31-34
7 जर पवूी र्चा करार िनदो र्ष असता तर त्याच्या जागी दुसर्या करार

शोधण्याची गरज नव्हती.
8 परंतु देवाला लोकांमध्ये दोष आढळला. तो म्हणाला,

परमेश्वर असे म्हणतो, ‘पाहा, असे िदवस येत आहेत,
जेव्हा मी इसर्ाएलाचे घराणे व यहदूाचे घराणे ह्यांच्याबरोबर नवा करार करीन.



8:9 399 इबर्ी लोकांस पतर् 9:10

9 ज्यापर्माणे मी त्यांच्या पवूर्जांशी केला तशा पर्कारचा हा करार असणार
नाही.

त्यािदवशी मी त्यांच्या हाताला धरून िमसर देशातनू बाहेर आणले,
ते माझ्याशी केलेल्या कराराशी िवश्वासू रािहले नाही, त्यामुळे
मी त्यांच्याकडे दुलर्क्ष केले,’ असे पर्भू म्हणतो.
10 त्या िदवसानंतर मी इसर्ाएल लोकांबरोबर असा करार करीन; तो हा
मी माझे िनयम त्यांच्या अंतःकरणात घालीन,
त्यांच्या हृदयांवर ते िलहीन,
मी त्यांचा देव होईन,
ते माझे लोक होतील.
11 तुमच्या परमेश्वरास ओळखा असे एखाद्या मनुष्याने आपल्या शेजार्याला
अथवा आपल्या बंधलूा सांगण्याची गरज पडणार नाही,
कारण त्यांच्यातील किनष्टांपासनू विरष्टांपयर्ंत
सवर्जण मला ओळखतील.
12 कारण मी त्यांच्या अनीतीच्या कृत्यांिवषयी दयाशील होईन.
आिण त्यांची पापे मी ह्यापुढे आठवणारच नाही.

13या कराराला नवीन करार म्हणले म्हणनू त्याने पिहला करार जुना ठरवला.
जे जुने व जीणर् होत आहे, नाहीसे होण्याच्या बेतात आले आहे.

9
1 आता पिहल्या करारातही उपासनेसंबंधी काही िनयम होते आिण एक

पिवतर्स्थान होते. पण ते पृथ्वीवरचे होते 2 कारण मंडपामध्ये खोल्या तयार
केल्या होत्या, बाहेरील खोली त्यास पिवतर्स्थान असे म्हणले आहे. त्यामध्ये
िदव्यांचे झाड, मेज व समिपर्त भाकरी होत्या. 3 आिण दुसर्या पडद्यामागे
एक मंडप होता, त्यास परमपिवतर्स्थान म्हणत 4 त्यामध्ये ऊद जाळण्यासाठी
सोन्याची धपूाटणे आिण संपणूर् सोन्याने मढवलेला कराराचा कोष लाकडी पेटी
होती. त्या कोषात एका सोन्याच्या भांड ात मान्ना होता, तसेच कळ्या
आलेली अहरोनाची काठी व कराराच्या दगडी पाट ा होत्या. 5 या कोषावर
गौरवाचे करुबीम दयासनावर सावली करीत होते. परंतु आता याबाबत सिवस्तर
सांगत नाही. 6 या वस्तूंच्या अशा व्यवस्थेनुसार याजकगण उपासना करायला
पिहल्या मंडपात पर्वेश करीत असत. 7 पण केवळ एकटा महायाजकच
वषार्तनू एकदाच दुसर्या मंडपात जाई, तो स्वतःबद्दल व लोकांच्या अज्ञानाने
झालेल्या पापांबद्दल जे रक्त अपर्ण करत असतो, ते घेतल्यािशवाय तो आत
जात नाही. 8 याद्वारे पिवतर् आत्मा दशर्वतो की, पिहला मंडप उभा आहे
तोपयर्ंत परमपिवतर्स्थानाची वाट पर्कट झाली नाही. 9 तो मंडप वतर्मान
काळात दृष्टांतरूप आहे. याचा अथर् असा की, देवाला िदलेली दाने व त्यास
वािहलेली अपर्णे यामुळे उपासना करणार्यांचा िववेकभाव पणूर् करण्यास समथर्
नाहीत ती अिपर्ण्यात येतात. 10 हे िवधी केवळ दैिहक बाबी म्हणजे अन्न व
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पाणी तसेच िनरिनराळ्या पर्कारच्या औपचािरक धुण्याबाबत संबंिधत आहेत.
हे केवळ सुधारणुकीच्या काळापयर्ंत लावनू िदले आहेत.

11 पण आता िखर्स्त हा घडून आलेल्या चांगल्या गोष्टीचंा महायाजक
म्हणनू आला आहे आिण अिधक मोठा व अिधक पणूर्, मनुष्याच्या हातांनी
केलेला नव्हे, म्हणजे या सृष्टीतला नाही, अशा मंडपाच्याव्दारे, 12 बकरे िकंवा
वासरु यांचे रक्त घेऊन नव्हे, तर आपले स्वतःचेच रक्त घेऊन; व त्याने
सावर्कािलक खंडणी िमळवनू एकदाच परमपिवतर्स्थानात गेला; 13कारण बकरे
व बैल यांचे रक्त; तसेच कालवडीची राख ही अशुद्ध झालेल्यांवर िशंपडल्याने
जर देहाची शुद्धी होईल इतके पिवतर् करतात, 14 तर ज्याने सावर्कािलक
आत्म्याकडून िनष्कलंक अशा स्वतःस देवाला अिपर्ले, त्या िखर्स्ताचे रक्त
तुमच्या िववेकभावांस िजवंत देवाची सेवा करण्यासाठी िनजी र्व कृत्यांपासनू
िकती िवशेषेकरून शुद्ध करील? 15 िखर्स्त याकिरता नव्या कराराचा मध्यस्थ
आहे की, पिहल्या करारासंबंधी जी उल्लंघने झाली त्यापासनू खंडणी भरून
िमळवलेली सुटका होण्यासाठी आपले मरण झाल्याने, जे बोलावलेले त्यांना
सावर्कािलक वतनाचे वचन िमळावे.

16 जेथे मृत्युपतर् केलेले आहे तेथे ते करून ठेवणार्याचा मृत्यू झाला
आहे, हे िसद्ध होणे जरुरीचे असते. 17 कारण मृत्युपतर् करणारा िजवंत आहे
तोपयर्ंत मृत्युपतर् अंमलात येऊ शकत नाही. 18 म्हणनू पिहल्या कराराची
स्थापना रक्तावाचनू झाली नाही. 19 कारण िनयमशास्तर्ाची पर्त्येक आज्ञा
सवर् लोकांसमोर जाहीर केल्यानंतर मोशेने पाण्याबरोबर वासराचे व बकर्याचे
रक्त तसेच िकरिमजी लोकर आिण एजोबाच्या फांद्या हे सवर् बरोबर घेतले; आिण
ते त्याने िनयमशास्तर्ाच्या पुस्तकावर आिण सवर् लोकांवर िशंपडले. 20 तो
म्हणाला, “जो करार पाळण्याची देवाने तुम्हास आज्ञा केली होती त्या कराराचे
हे रक्त आहे.” 21 त्याचपर्माणे त्याने मंडपावर व उपासनेसाठी वापरण्यात
येणार्या सवर् वस्तूंवर ते रक्त िशंपडले. 22 खरे पाहता, िनयमशास्तर्ापर्माणे
रक्ताने सवर्काही शुद्ध होते आिण रक्त ओतल्यावाचनू पापक्षालन होत नाही.

23 म्हणनू स्वगार्तील गोष्टीचं्या नमुन्यापर्माणे असलेल्या वस्तू यज्ञाच्या
द्वारे शुद्ध करणे जरुरीचे होते. पण त्याहनूही अिधक चांगल्या यज्ञाने स्वगी र्य
गोष्टीच्या पर्ितमा शुद्ध केल्या जातात. 24 कारण िखर्स्ताने मानवी हातांनी
केलेल्या पिवतर्स्थानात पाऊल ठेवले असे नाही, तर ते स्थान खर्या वस्तचूी
केवळ पर्ितमाच आहे. देवाच्या समोर हजर होण्यासाठी खुद्द स्वगार्त त्याने
पर्वेश केला. 25 जसा महायाजक दरवषी र् स्वतःचे नसलेले रक्त घेऊन
परमपिवतर्स्थानात जातो तसे त्यास पुन्हा पुन्हा स्वतःचे अपर्ण करायचे नव्हते.
26 तसे असते तर िखर्स्ताला जगाच्या स्थापनेपासनू स्वतःचे अपर्ण पुष्कळ
वेळा करावे लागले असते. परंतु आता युगाच्या शेवटी आपल्या स्वतःला अपर्ण
करून पाप नाहीसे करण्यासाठी तो एकदाच पर्कट झाला आहे.
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27 ज्याअथी र् लोकांस एकदाच मरणे व नंतर न्याय होणे नेमनू ठेवले आहे,
28 तसाच िखर्स्त िह, पुष्कळांची पापे वाहनू नेण्यास एकदाच अिपर्ला गेला
आिण त्याची वाट पाहणार्यांस पापासंबंधात नव्हे तर तारणासाठी दुसर्याने
िदसेल.

10
.

1 अशापर्कारे, पुढे होणार्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यांची िनयमशास्तर्ात
छाया आहे. त्या सत्याचे ते खरे स्वरूप नाही, म्हणनू ते पर्ितवषी र् िनत्य
अपी र्ल्या जाणार्या त्याच त्याच यज्ञांनी जवळ येणार्यांना पणूर् करण्यास
केव्हाही समथर् नाही. 2 जर िनयमशास्तर् लोकांस पिरपणूर् करू शकले असते तर
यज्ञ अपर्ण करण्याचे थांबले नसते का? कारण उपासना करणारे कायमचेच शुद्ध
झाले असते आिण त्यानंतर पापांची भावना नसल्याने दोषी ठरले नसते. 3 परंतु
त्याऐवजी ते यज्ञ वषार्नुवष पापांची आठवण करून देतात. 4 कारण बैलांच्या
िकंवा बकर्याच्या रक्ताने पाप नाहीसे होणे अशक्य आहे.

5 म्हणनू िखर्स्त जेव्हा या जगात आला, तेव्हा तो देवाला म्हणाला,
“तुला यज्ञ व अपर्णे याची इच्छा नव्हती,
त्याऐवजी तू माझ्यासाठी शरीर तयार केले.
6 होमापर्णांनी व पापाबद्दलच्या अपर्णांनी तुला आनंद वाटला नाही.
7 ह्यावरून मी म्हणालो, हे देवा, गरं्थपटात माझ्यािवषयी िलहनू ठेवले आहे,

तुझ्या इच्छेपर्माणे करण्यासाठी मी आलो आहे.”
8 वर उल्लेखल्यापर्माणे तो म्हणाला, “यज्ञ, अन्नापर्णे, होमापर्णे व

पापाबद्दलची अपर्णे, ह्यांची इच्छा तुला नव्हती व त्यामध्ये तुला संतोष
नव्हता.” (जरी िनयमशास्तर्ानुसार ही अपर्णे करण्यात येतात.) 9 मग
तो म्हणाला, “हा मी आहे! तुझी इच्छा पणूर् करण्यास मी आलो आहे.”
दुसरे स्थापावे म्हणनू तो पिहले काढून टाकतो. 10 देवाच्या इच्छेनुसार येशू
िखर्स्ताच्या एकदाच झालेल्या देह अपर्णाद्वारे आपण पिवतर् करण्यात आलो
आहोत.

11 पर्त्येक याजक तर दररोज सेवा करत आिण ज्यामुळे पाप नाहीसे
होत नाही असे यज्ञ तो वारंवार अपर्ण करतो. 12 परंतु आपल्या पापांबद्दल
सवर्काळासाठी एकदाच िखर्स्ताने अपर्ण केले व तो आता देवाच्या उजवीकडे
बसला आहे. 13आिण तेव्हापासनू आपले वैरी नमवनू आपले पादासन होईपयर्ंत
वाट पाहत आहे. 14 कारण जे पिवतर् केले जात आहेत त्यांना त्याने एकाच
अपर्णाने सवर्काळासाठी पणूर् केले.

15 पिवतर् आत्माही याबाबत आपल्याला साक्ष देतो. पिहल्यांदा तो असे
म्हणतो,
16 परमेश्वर म्हणतो, “त्या िदवसानंतर त्यांच्याशी मी करार करीन
तो हा; मी माझे िनयम त्यांच्या मनात घालीन
आिण ते त्यांच्या हृदयपटांवर िलहीन.”
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17 “आिण मी त्यांची पापे व अधमर् कृत्ये कधीही आठवणारच नाही.”
18 जेथे या पापांची क्षमा झाली आहे, तेथे पापाबद्दल अपर्ण व्हायचे नाही.

19 म्हणनू बंधनूो, येशचू्या रक्ताद्वारे आपल्याला परमपिवतर्स्थानात
जाण्याचे धैयर् आहे. 20 त्याने पडद्यामधनू म्हणजे आपल्या स्वतःच्या देहातनू,
आपल्यासाठी ती नवीन व िजवंत वाट स्थािपत केली आहे. 21 कारण देवाच्या
घरावर आपल्याला महान असा मुख्य याजक िमळाला आहे. 22 म्हणनू आपली
हृदये दुष्ट िववेकभावापासनू मुक्त होण्यासाठी िशंपडलेली आिण आपले शरीर
िनमर्ळ पाण्याने धुतलेले असे आपण खर्या अंतःकरणाने िवश्वासाच्या पणूर्
खातर्ीने जवळ यावे. 23 आपल्याला जी आशा आहे ितला आपण घट्ट धरुन
राहू कारण ज्याने आपल्याला अिभवचन िदले, तो िवश्वासू आहे. 24 आपण
एकमेकांस समजनू घेऊ व पर्ीती आिण चांगली कामे करण्याकिरता एकमेकांना
उ ेजन देऊ. 25 आपण िकत्येकाच्या चालीपर्माणे आपले एकतर् िमळणे
न सोडता एकमेकास बोध करावा आिण देवाचा िदवस जवळ येत असताना
अधीकाधीक उ ेजन द्यावे.

26 सत्याचे ज्ञान पर्ाप्त झाल्यानंतरसुद्धा जर आपण जाणनूबुजनू पाप करीत
रािहलो, तर मग पापांसाठी यापुढे आणखी अपर्ण करण्याचे बाकी रािहले नाही.
27 पण जे देवाला िवरोध करतात त्यांना भयंकर अशा न्यायिनवाड ािशवाय
व भयंकर अशा भस्म करणार्या अग्नीिशवाय दुसरे काही िशल्लक रािहले
नाही. 28 जो कोणी मोशेचे िनयमशास्तर् नाकारतो त्यास दोघा िकंवा ितघांच्या
साक्षीच्या आधारे कसलीही दया न दाखिवता मरणदंड होतो. 29 तर मग
ज्याने देवाच्या पुतर्ाला पायाखाली तुडवले, कराराच्या ज्या रक्ताने त्यास
पिवतर् केले त्या रक्ताला अपिवतर् ठरवले आिण ज्याने कृपेच्या आत्म्याचा
अपमान केला, तो मनुष्य िकती अिधक दंडास पातर् ठरेल म्हणनू तुम्हास
वाटते? 30 कारण त्यास ओळखतो तो म्हणतो, “सडू घेणे माझ्या हाती आहे;
मी परतफेड करीन.” पुन्हा तो असे म्हणतो, “पर्भू आपल्या लोकांचा न्याय
करील.” 31 िजवंत देवाच्या हाती सापडणे िकती भयंकर गोष्ट आहे.

32 ते पवूर् काळचे िदवस आठवा, जेव्हा नुकताच तुम्हास सुवातचा पर्काश
पर्ाप्त होत असता, तेव्हा तुम्ही भयंकर दुःखे सोसली. 33काही वेळा जाहीरपणे
तुमचा अपमान करण्यात आला आिण वाईट शब्द वापरण्यात आले, तर काही
वेळा ज्यांना अशा रीतीने वागणकू िमळाली त्यांचे सहभागी व्हावे लागले.
34 जे तुरंूगात होते त्यांना तुम्ही समदुःखी झाला आिण जे तुमच्याकडे होते ते
तुमच्याकडून घेण्यात आले तरी तुम्ही आनंदी होता कारण तुमच्याजवळ अिधक
चांगली व सवर्काळ िटकणारी संप ी आहे, हे तुम्ही जाणनू होता.

35 म्हणनू धैयर् सोडू नका, त्याचे पर्ितफळ मोठे आहे. 36 तुम्ही धीर धरणे
जरूरीचे आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही देवाची इच्छा पणूर् करून त्याने तुम्हास
िदलेल्या त्याच्या वचनापर्माणे तुम्हास पर्ितफळ िमळावे.

37 पिवतर् शास्तर् असे म्हणते;
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कारण अगदी थोडा वेळ राहीला आहे;
“जो येणारा आहे, तो येईल, तो उशीर लावणार नाही.

38 माझा नीितमान मनुष्य िवश्वासाने जगेल;
आिण जर तो माघार घेईल, तर त्याच्यािवषयी माझ्या जीवाला संतोष होणार

नाही.” 39 परंतु ज्यांचा नाश होईल अशा माघार घेणार्यापैकी आपण
नाही; तर जीवाच्या तारणासाठी िवश्वास ठेवणार्यापैकी आहोत.

11
1 िवश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीिंवषयीचा भरवसा आिण न िदसणार्या

गोष्टीबद्दलची खातर्ी असा आहे. 2 िवश्वासाच्या बाबतीत आमच्या
पवूर्जांिवषयी साक्ष देण्यात आली. 3 िवश्वासाने आपल्याला समजते की,
देवाच्या शब्दाने िवश्व िनमार्ण झाले; म्हणजे ज्या गोष्टी िदसतात त्या दृश्य
गोष्टीपंासनू झाल्या नाहीत.

. 4:1-6; . 5:18-24; . 6:5-8:22
4 िवश्वासाने, हाबेलाने काइनापेक्षा अिधक चांगले बिलदान देवाला अपर्ण

केले; त्याद्वारे तो नीितमान आहे अशी त्याच्यािवषयी साक्ष देण्यात आली
कारण देवाने त्याच्या अपर्णािवषयी साक्ष िदली आिण त्याद्वारे तो मरण पावला
असताही अजनूही बोलतो.

5 हनोखाला मरणाचा अनुभव घेऊ नये म्हणनू, त्यास िवश्वासाने लोकांतरी
नेण्यात आले; आिण तो कोठे सापडला नाही, कारण देवाने त्यास नेले. त्यास
लोकांतरी नेण्यापवूी र् त्याच्यािवषयी अशी साक्ष देण्यात आली की, तो देवाला
संतोषवीत असे. 6 पण िवश्वासािशवाय त्यास संतोषवणे अशक्य आहे, कारण
जो त्याच्याकडे येतो त्याने िवश्वास ठेवला पािहजे की, तो आहे आिण जे त्यास
झटून शोधतात त्यांना पर्ितफळ देणारा आहे.

7 िवश्वासाने, नोहाने, पवूी र् कधी न िदसलेल्या गोष्टीिंवषयी त्यास सचूना
िमळाल्यापर्माणे, आदराने भय धरून, आपले कुटंुब तारण्यासाठी िवश्वासाने
तारू बांधले;आिण त्याद्वारे त्याने जगाला दोषी ठरवले आिण िवश्वासाने पर्ाप्त
होणार् या नीितमत्त्वाचा तो वारीस झाला.

. 15:1-6; 21:1-7
8 िवश्वासाने, अबर्ाहामाने, त्यास जे िठकाण वतन िमळणार होते ितकडे

जाण्यास त्यास बोलवण्यात आले तेव्हा आज्ञा मानली. तो कोठे जाणार होता हे
त्यास माहीत नसताना तो िनघाला.

9 िवश्वासाने, तो वचनद देशात, जणू परदेशात पर्वासी म्हणनू रािहला;
आिण त्याच वतनात त्याचे जोडीचे वारीस इसहाक व याकोब ह्यांच्याबरोबर तो
डेर्  यात वस्ती होती. 10 कारण, ज्याचा योजणारा व बांधणारा देव आहे अशा
नगराची अबर्ाहाम वाट पाहत होता.

11 िवश्वासाने, सारेलाही, ती स्वतः वयातीत झाली असता गभर्धारणेची
क्षमता िमळाली; कारण ज्याने वचन िदले त्यास ितने िवश्वसनीय मानले.
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12 म्हणनू केवळ एकापासनू आिण अशा मृतवत झालेल्या पासनू संख्येने
आकाशातील तार् यांपर्माणे, समुदर्ाच्या िकनार् यावरील वाळूपर्माणे असंख्य
संतती िनमार्ण झाली.

13 हे सगळे िवश्वासात िटकून मरण पावले; त्यांना वचनांची पर्ाप्ती झाली
नव्हती. पण त्यांनी ती दुरून बघनू त्यांना वंदन केले आिण त्यांनी मानले की,
आपण पृथ्वीवर परके आिण पर्वासी आहोत. 14 कारण, असे जे म्हणतात ते
स्वतःचा देश िमळवू पाहत आहेत हे ते दाखवतात. 15 आिण खरोखर, ते ज्या
देशातनू िनघाले होते त्याचा ते िवचार करीत असते, तर ितकडे परत जाण्याची
संधी त्यांना िमळाली असती. 16पण आता, ते अिधक चांगल्या देशाची म्हणजे
स्वगी र्य देशाची इच्छा धरतात, ह्यामुळे आपणाला त्यांचा देव म्हणनू घेण्यास
देवाला त्यांची लाज वाटत नाही कारण त्याने त्यांच्यासाठी एक नगर तयार केले
आहे.

. 22:1-14; 48:8-16; 50:22-25
17 अबर्ाहामाने, त्याची परीक्षा केली जात असता िवश्वासाने, इसहाकाचे

अपर्ण केले; म्हणजे, ज्याने वचने स्वीकारली होती तो आपला एकुलता एक
मुलगा अिपर्ला. 18 त्याच्यािवषयी हे म्हणले होते की, ‘इसहाकाच्याच वंशाला
तुझे संतान म्हणतील.’ 19तरी, देव त्यास मरण पावलेल्यातनू उठवायलादेखील
समथर् आहे असे त्याने मानले. तो त्यास तेथनू, जणू लाक्षिणक अथार्ने, परतही
िमळाला.

20 इसहाकाने, याकोबाला व एसावाला येणार् या गोष्टीिंवषयी िवश्वासाने,
आशीवार्द िदला.

21 याकोबाने मरतेवेळी योसेफाच्या पर्त्येक मुलाला िवश्वासाने, आशीवार्द
िदला व आपल्या काठीच्या टोकावर टेकून नमन केले.

22 िवश्वासाने, योसेफाने, मरतेवेळी, इसर्ाएलाच्या संतानाच्या
िनघण्यािवषयी सचूना केली व आपल्या अस्थीिंवषयी आज्ञा िदली.

. 2:1-10; 12:31-51
23 िवश्वासाने, मोशे जन्मल्यावर, त्यास त्याच्या आई-वडीलांनी तीन मिहने

लपवनू ठेवले;कारण मलू संुदर आहे हे त्यांनी बिघतले व त्यांना राजाच्या आजे्ञचे
भय वाटले नाही.

24 मोशेने, िवश्वासाने, तो मोठा झाल्यावर फारोच्या कन्येचा मुलगा
म्हणवण्याचे नाकबलू केले. 25 पापांची क्षिणक सुखे भोगण्यापेक्षा देवाच्या
लोकांबरोबर दुःख सोसणे त्याने पसंत केले, 26 आिण िखर्स्तापर्ीत्यथर् िवटंबना
सोसणे हे िमसरातील भांडारापेक्षा मोठे धन मानले; कारण शर्मांबद्दल
िमळणार्या वेतनावर त्याची दृष्टी होती.

27 िवश्वासाने राजाच्या क्रोधाला न िभता त्याने िमसर देश सोडला; कारण
जो अदृश्य आहे त्यास पाहत असल्यापर्माणे तो ठाम रािहला.

28 िवश्वासाने त्याने वल्हांडण व रक्तिसंचन हे िवधी पाळले, ते ह्यासाठी की,
पर्थम जन्मलेल्यांना मारणार् याने त्यांना िशवू नये.
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29 िवश्वासाने ते तांबड ा समुदर्ामधनू,कोरड ा जिमनीवरून गेल्यापर्माणे
गेले व िमसरी तसे करण्याच्या पर्यत्नात बुडून मरण पावले.

30 िवश्वासाने, त्यांनी सात िदवस, यरीहोच्या तटासभोवती फेर्या
घातल्यावर ते तट पडले.

31 िवश्वासाने राहाब वेश्या ही अवज्ञा करणार् या इतरांबरोबर नाश पावली
नाही; कारण ितने शांतीने हेरांचे स्वागत केले होते.

32 आता मी अिधक काय सांग?ू िगदोन, बाराक, शमशोन आिण इफ्ताह,
तसेच दावीद व शमुवेल आिण संदेष्टे यांच्यािवषयी मी सांगू लागलो तर मला
वेळ अपुरा पडेल. 33 िवश्वासाने त्यांनी राज्ये िजंकली, नीितमत्त्व आचरली,
वचने िमळवली, िसंहाची तोंडे बंद केली. 34 त्यांनी अग्नीची शक्ती संपवली,
तलवारीच्या धारेपासनू ते िनभावले, अशक्तपणात सशक्त झाले, युद्धात
पराक्रमी झाले, त्यांनी परक्यांची सैन्ये पळवली. 35 िकत्येक िस्तर्यांना त्यांचे
मरण पावलेले, पुन्हा िजवंत होऊन, परत िमळाले आिण िकत्येकांनी अिधक
चांगले पुनरुत्थान िमळवण्यास आपली सुटका न पतकरल्यामुळे त्यांचे हाल
हाल करण्यात आले. 36 आणखी दुसर्  यांनी टवाळक्यांचा व तसाच फटक्यांचा,
िशवाय बेड ांचा व बंिदवासाचा अनुभव घेतला. 37 त्यांना दगडमार केला
गेला, त्यांना करवतीने कापले, त्यांची परीक्षा केली गेली, ते तलवारीने मारले
गेले आिण दुरावलेले, नाडलेले व पीडलेले होऊन ते में ढरांची व शेरड ांची
कातडी पांघरून भटकले. 38 जग त्यांच्यासाठी लायक नव्हते ते रानांमधनू,
डोंगरांमधनू, गुहांमधनू व जिमनीमधील खंदकामधनू िफरत रािहले.

39 या सवार्नंी िवश्वासाद्वारे साक्ष िमळवली असे असता त्यांना वचन पर्ाप्त
झाले नाही. 40 कारण ते आपल्यािशवाय पणूर् केले जाऊ नयेत अशी देवाच्या
दृष्टीपुढे आपल्यासाठी अिधक चांगली गोष्ट होती.

12
1 म्हणनू, आपण एवढया मोठया साक्षीरुपी मेघाने वेढलेले आहोत म्हणनू

आपणही सवर् भार व सहज अडवणारे पाप टाकून, आपल्याला नेमनू िदलेल्या
धावेवरून धीराने धावावे. 2जो आमचे िवश्वासात नेतृत्व करतो आिण पणूर्त्वास
नेतो त्या येशवूर आपले लक्ष केिदर्त करू या. जो आनंद त्याच्यासमोर होता
त्यासाठी येशनेू वधस्तंभ सहन केला होता. वधस्तंभावरील िनंदास्पद मरणाला
त्याने तुच्छ मानले आिण आता त्याने देवाच्या राजासनाजवळील उजवीकडे
जागा घेतली आहे. 3 तुम्ही खचनू जाऊ नये आिण धीर सोडू नये म्हणनू ज्याने
पापी लोकांचा इतक्या मोठ ा पर्माणातील िवरोध सहन केला, त्याचा िवचार
करा.

. 3:11, 12
4 तुम्ही पापािवरुद्ध झगडत असता रक्त सांडेपयर्ंत अजनू पर्ितकार केला

नाही. 5 आिण तुम्हास पुतर्ापर्माणे केलेला हा बोध तुम्ही िवसरून गेला
आहात काय?
माझ्या मुला, पर्भचू्या िशके्षचा अनादर करू नको,
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आिण त्याच्याकडून दोष पदरी पडला असता खचू नको.
6 कारण ज्याच्यावर परमेश्वर पर्ीती करतो, त्यास तो िशक्षा करतो
आिण ज्यांना तो आपले पुतर् म्हणनू स्वीकारतो, त्या पर्त्येकांना तो िशक्षा

करतो.
7 हा कठीण समय आहे म्हणनू िशस्त सहन करा. ते असे दशर्वते की, देव

तुम्हास मुलांसारखी वागणकू देत आहे; कारण असा कोणता मुलगा आहे ज्याला
वडील िशस्त लावीत नाहीत? 8 परंतु ज्या िशके्षचे सवर् भागीदार झाले आहेत
अशा िशके्षवाचनू जर तुम्ही आहा, तर तसे तुम्ही दासीपुतर् आहात आिण
तुम्ही खरे पुतर् नाही. 9 यािशवाय आम्हा सवार्नंा जिगक िपता असताना
त्यांनी आम्हास िशस्त लावली आिण त्याबद्दल आम्ही त्यांचा आदर राखला.
तर मग आम्ही आमच्या आध्याित्मक िपत्याच्या िकतीतरी अिधक पर्माणात
अधीन होऊन जगले पािहजे बरे? 10 आमच्या मानवी विडलांनी त्यांच्या
दृष्टीने अती उ म अशी िशस्त थोड ा काळासाठी लावली. पण देव आम्हास
आमच्या चांगल्यासाठी िशस्त लावतो, यासाठी की, त्याच्या पिवतर्पणात
आपणही वाटेकरी व्हावे. 11 कोणतीही िशक्षा तर सध्या आनंदाची वाटत नाही,
तर दुःखाची वाटते तरी ितचा अनुभव ज्यांना िमळाला आहे, त्यांना ती पुढे
नीितमत्त्व हे शांतीकारक फळ देते.

12 म्हणनू तुमचे लोंबकळत असलेले हात उंच करा आिण तुमचे लटपटणारे
गुडघे बळकट करा! 13 तुमच्या पावलांकरीता सरळ वाटा तयार करा यासाठी
की, जे लंगडे त्यास मागार्तनू घालवले जाऊ नये, तर त्यापेक्षा त्याने िनरोगी
व्हावे.

14 सवर् लोकांबरोबर शांतीने राहण्याचा व ज्यावाचनू कोणालाही पर्भलूा
पाहता येत नाही ते पिवतर्ीकरण िमळवण्याचा झटून पर्यत्न करा. 15 तुम्ही
सांभाळून राहा, यासाठी की देवाच्या कृपेला कोणी अंतरू नये, ज्यामुळे पुष्कळ
जण िबघडून जातील अशा कोणा कडूपणाच्या मुळाने अंकुरीत होऊन तुम्हास
उपदर्व देऊ नये, 16कोणीही व्यिभचारी असू नये िकंवा एका जेवणासाठी आपला
वडील हक्क िवकून टाकणार्या एसावासारखे जिगक िवचाराचे असू नये याकडे
लक्ष द्या. 17 नंतर तुम्हास माहीत आहे जेव्हा त्यास वारसाहक्काने आशीवार्द
अपेिक्षत होता, तेव्हा तो नाकारण्यात आला. जरी त्याने रडून आशीवार्द
िमळिवण्याचा पर्यत्न केला, तरी पश्चा ापाने आपल्या विडलांचे मन तो बदलू
शकला नाही.

18ज्या पवर्ताला हाताने स्पशर् करता येतो; जो अग्नीच्या ज्वालांनी पेटलेला
आहे,जो अंधार, दुःख व वादळ यांनी भरलेला आहे,अशा पवर्ताकडे तुम्ही आला
नाही. तर एका नवीन िठकाणी आला आहात. 19कण्यार्च्या आवाजाजवळ तुम्ही
आला नाहीत िकंवा शब्द उच्चारणार्याच्या वाणी याजवळ तुम्ही आला नाही.
असा आवाज ज्यांनी ऐकला, देवाकडे त्यांनी अशी िवनंती केली की, त्यांनी
यापुढे आणखी वाणी ऐकवू नये. 20 कारण जी आज्ञा देवाने केली होती ती ते
सहन करू शकले नाहीत, “जर एखाद्या पर्ाण्याने जरी पवर्ताला स्पशर् केला तरी



12:21 407 इबर्ी लोकांस पतर् 13:9

त्यास दगडमार करण्यात यावा.” 21 खरोखर ते दृश्य इतके भयंकर होते की,
मोशे म्हणाला, “मी अित भयभीत” व कंिपत झालो आहे. 22 परंतु तुम्ही िसयोन
पवर्ताजवळ आिण िजवंत देवाचे नगर म्हणजे स्वगी र्य यरूशलेम, लाखो देवदतू
23 स्वगार्तील यादीतल्या ज्येष्ठांचा समाज व मंडळी, सवार्चंा न्यायाधीश देव
व पणूर् केलेल्या नीितमानांचे आत्मे, 24 आिण तुम्ही जो नव्या कराराचा मध्यस्थ
येशू त्याच्याकडे आला आहात आिण तुम्ही िशंपडण्यात आलेल्या रक्ताकडे
आलात की जे रक्त हाबेलाच्या रक्तापेक्षा अिधक उ म बोलते.

25मोशे जो बोलतो आहे त्याचा अवमान करू नये म्हणनू जपा कारण पृथ्वीवर
आज्ञा सांगणार्याचा अवमान करणारे इसर्ाएल लोक जर िनभावले नाहीत,
तर स्वगार्तनू आज्ञा सांगणार्या िखर्स्तापासनू बहकल्यास आपण िवशेषेकरून
िनभावणार नाही. 26 त्यावेळेस देवाच्या आवाजाने भमूी हादरली पण आता
त्याने असे अिभवचन िदले आहे की, “पुन्हा एकदा मी केवळ पृथ्वीच नव्हे तर
आकाशही हालवीन.” 27 “पुन्हा एकदा” याचा अथर् असा होतो की, ज्या गोष्टी
उत्पन्न केलेल्या आहेत त्या काढून टाकण्यात येतील. ज्या गोष्टी हलवता येत
नाहीत त्या तशाच राहतील.

28 म्हणनू, आम्हास अढळ असे राज्य कृपेने देण्यात येत असताना आपण
त्यािवषयी कृतज्ञता बाळगू या आिण आदराने व भयभीत होऊन देवाला मान्य
होईल अशी त्याची सेवा करू; 29कारण आपला “देव भस्म करणारा अग्नी आहे.”

13
1 बंधुजनांवरील पर्ीती िनरंतर राहो. 2 लोकांचा पाहुणचार करण्याचे िवसरू

नका. असे करण्याने काहीनंी त्यांच्या नकळत देवदतूांचे स्वागत केले आहे.
3 तुम्ही स्वतः त्यांच्याबरोबर तुरंुगात होता असे समजनू जे तुरंुगात आहेत

त्यांची आठवण करा. तुम्हीही शरीरात असल्याने जे दुःख भोगीत आहेत त्यांची
आठवण ठेवा.

4सवार्नंी लग्नाचा आदर करावा व अंथरूण िनदो र्ष असावे कारण जे व्यिभचारी
व जारकमी र् आहेत अशा लोकांचा देव न्याय करील.

5 आपले जीवन पैशाच्या लोभापासनू दरू ठेवा व तुमच्याकडे जे आहे
त्यामध्येच समाधान माना कारण देवाने असे म्हणले आहे, “मी कधीही तुला
सोडणार नाही, मी कधीही तुला त्यागणार नाही” 6 म्हणनू आपण धैयार्ने म्हणू
शकतो,
“देव माझा सहाय्यकतार् आहे, मी िभणार नाही.
मनुष्य माझे काय करणार?”

7 ज्यांनी तुम्हास देवाचे वचन िदले त्या पुढार्यांची आठवण ठेवा. त्यांच्या
जीवनातील आचार पाहा व त्यांच्या िवश्वासाचे अनुकरण करा.

8 येशू िखर्स्त काल, आज आिण युगानुयुग सारखाच आहे.
9 िविवध आिण िविचतर् िशक्षणाने बहकून जाऊ नका कारण ज्यांकडून

आचणार्यांना लाभ नाही अशा अन्नाच्या िवधीने नव्हे, तर देवाच्या कृपेने
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आपली अंतःकरण िस्थर केलेले असणे चांगले. 10 ज्या वेदीवरील अन्न
खाण्याचा िकंवा सहभागी होण्याचा अिधकार मंडपात सेवा करणार्यांनाही
नाही, अशी वेदी आपल्याकडे आहे. 11 यहदूी मुख्य याजक पर्ाण्यांचे रक्त
परमपिवतर्स्थानात पापाचे अपर्ण म्हणनू घेऊन जातात. परंतु केवळ पर्ाण्यांची
शरीरे छावणीच्या बाहेर नेऊन जाळतात. 12 म्हणनू येशनेू सुद्धा स्वतःच्या
रक्ताने लोकांस पिवतर् करावे यासाठी नगराच्या वेशीबाहेर मरण सोसले,
13 म्हणनू आपण छावणीच्या बाहेर जाऊ आिण येशचू्या अपमानाचे वाटेकरी
होऊ. 14 कारण स्थाियक असे नगर आपल्याला येथे नाही तरी भिवष्यकाळात
येणारे जे नगर आहे त्याच्याकडे आपण पाहत आहोत.

15 म्हणनू त्याचे नाव पत्करणार्या “ओठांचे फळ असा स्तुतीचा यज्ञ आपण
येशदू्वारे देवाला िनत्य अपर्ण करावा.” 16 आिण इतरांसाठी चांगले ते करण्यास
आिण दानधमर् करण्यास िवसरू नका कारण अशा अपर्णाने देवाला संतोष होतो.

17आपल्या अधीकार्यांच्या आज्ञा पाळा आिण त्यांच्या अधीन असा. ज्यांना
िहशोब द्यावयाचा असतो त्यांच्यापर्माणे तुमच्या जीवासंबंधाने ते जागरूक
असतात, त्यांच्या आज्ञा पाळा यासाठी की, त्यांनी त्यांचे काम दुःखाने न करता
आनंदाने करावे.

18 आमच्यासाठी पर्ाथर्ना करा. आमची सदस्दिववेकबुद्धी शुद्ध आहे
यािवषयी आमची खातर्ी आहे आिण सवर्बाबतीत जे नेहमी बरोबर आहे तसेच
सदैव वागत रहावे अशी आमची इच्छा आहे. 19 मी तुम्हास िवनंती करतो
की, देवाने मला लवकरच तुमच्याकडे परत पाठवावे म्हणनू कळकळीने पर्ाथर्ना
करा.

20 ज्या शांतीच्या देवाने आपल्या में ढरांचा में ढपाळ, आपला पर्भू येशू
िखर्स्त याला रक्ताच्या सवर्काळच्या नव्या कराराद्वारे उठवले. 21 त्याची इच्छा
पणूर् करायला तुम्हास चांगल्या गोष्टीनंी िसद्ध करो आिण येशू िखर्स्ताच्या द्वारे
त्यास संतोष देणारे काम आपल्यामध्ये करो. त्यास सदासवर्काळ गौरव असो.
आमेन.

22 बंधुजनहो, हा जो बोधपर संदेश मी थोडक्यात िलिहला आहे, तो धीर
धरून ऐका अशी िवनंती तुम्हास करतो.

23 आपला बंधू तीमथ्य हा तुरंुगातनू सुटला आहे. जर तो लवकर माझ्याकडे
आला, तर जेव्हा मी तुम्हास भेटायला येईन तेव्हा तो मजकडे येईल.

24 तुमच्या सवर् पुढार्यांना व देवाच्या सवर् पिवतर्जणांना सलाम सांगा,
इटली येथील िवश्वास ठेवणारे लोक तुम्हास सलाम सांगतात.

25 देवाची कृपा तुम्हा सवार्बंरोबर असो. आमेन.
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याकोबाचे पतर्

लेखक याकोब (1:1) जो यरूशलेम मंडळीमध्ये एक पर्मुख पुढारी आिण
येशू िखर्स्ताचा भाऊ आहे. याकोब हे िखर्स्ताच्या अनेक भावांपैकी एक होता,
कदािचत तो म य 13:55 मधील सवार्त पर्मुख यादी असेल. पर्थम त्याने
येशवूर िवश्वास ठेवला नाही आिण त्याला आव्हान देखील िदले आिण त्याच्या
कायार्ला चुकीचे समजले (योहान 7:2-5). नंतर तो मंडळीमध्ये पर्मुख झाला.
तो पुनरुत्थानानंतर (1किरंथ 15:7) िखर्स्ताने िनवडलेला िनवडक व्यक्ती होता.
पौलाने त्याला मंडळीचा आधारस्तंभ म्हटले (गलती 2:9).

साधारण इ.स. 40 - 50.
इ.स. 50 मध्ये यरूशलेम पिरषदेपवूी र् आिण इ.स. 70 मध्ये मंिदराचा नाश

होण्यापवूी र्.

पतर्ाचा पर्ाप्तकतार् यहदूा आिण शोमरोनात पसरलेले बहुदा यहदूा
िवश्वासणारा होता. तरीही, याकोबावर आधािरत “बारा राष्ट्रे आपापसात
िवखुरलेले बारा वंश” अिभवादनाच्या पर्ारंिभक आधारावर हे के्षतर् याकोबाच्या
मळू शर्ोत्यांच्या स्थानासाठी मजबतू शक्यता आहेत.

याकोबाचा व्यापक उदे्दश याकोब 1:2-4 मध्ये पाहा. आपल्या सुरुवातीच्या
शब्दात, याकोबाने आपल्या वाचकांना सांिगतले की माझ्या आनंदाने, माझ्या
बंध-ूभिगनीनंा जेव्हा आपण अनेक पर्कारच्या परीक्षांचा सामना करता तेव्हा
हे लक्षात घ्या की तुमच्या िवश्वासाची चाचणी िचकाटी िनमार्ण करते, हा
पिरच्छेद असे दशर्िवतो की, याकोबाचे परे्क्षक अनेक पर्कारच्या परीक्षांचा
सामना करत होते. याकोबाने आपल्या शर्ोत्यांना देवाकडून बुद्धीच्या (1:5)
मागे जाण्यासाठी बोलावले जेणेकरून त्यांच्या परीक्षांमध्ये त्यांना आनंद िमळू
शकेल. याकोबाच्या शर्ोत्यांपैकी काही जण िवश्वासापासनू दरू गेले होते.
आिण याकोबाने त्यांना अशी ताकीद िदली की जगातल्या िमतर्ांबरोबर (4:4),
याकोबाने आजे्ञत राहण्याकरता त्यांना नमर् केले जेणेकरून देव त्यांना उंच केले
जाईल. त्याने िशकवले की देवासमोर नमर्ता हा बुद्धीचा मागर् आहे (4:8-10).

वास्तिवक िवश्वास
रूपरेषा
1. अिभवादन आिण खर्या धमार्वरील याकोबाच्या सचूना — 1:1-27
2. सत्कमार्ंद्वारे खरा िवश्वास पर्दिशर्त होतो — 2:1-3:12
3. पर्ामािणक बुद्धी देवाकडून येते — 3:13-5:20
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1 याकोब, देवाचा आिण पर्भू येशू िखर्स्ताचा सेवक, याजकडून, जगभर
पांगलेल्या, िवश्वास ठेवणार्या बारा यहदूी वंशांना नमस्कार.

2 माझ्या बंधूंनो, ज्या ज्या वेळी तुमच्यावर िनरिनराळया परीक्षा येतात
तेव्हा तुम्ही आनंदच माना. 3 तुम्हास माहीत आहे की, तुमच्या िवश्वासाच्या
परीके्षमुळे सहनशीलता िनमार्ण होते. 4 आिण त्या सहनशीलतेला आपले कायर्
पणूर् करू द्या. यासाठी की तुम्ही पर्ौढ, पिरपणूर् व कोणत्याही बाबतीत कमतरता
नसलेले असे पणूर् व्हावे.

5 म्हणनू जर तुमच्यातील कोणी ज्ञानाने उणा असेल तर त्याने देवाकडे मागावे
म्हणजे ते त्यास िमळेल कारण तो दोष न लावता सवार्सं उदारपणे देतो. 6 पण
त्याने िवश्वासाने मागावे व संशय धरू नये कारण जो संशय धरतो तो वार्यामुळे
लोटलेल्या व उचबंळलेल्या समुदर्ातील लाटेसारखा आहे. 7 अशा मनुष्यांने
असा िवचार करू नये की, पर्भपूासनू त्यास काही पर्ाप्त होईल. 8 कारण तो
दि्वमनाचा असनू तो सवर् मागार्त अिस्थर असतो.

9 दीन असलेल्या बंधनेू, आपल्या उच्चपणािवषयी अिभमान बाळगावा.
10आिण शर्ीमंत बंधनेू आपल्या दीन िस्थतीिवषयी अिभमान बाळगावा कारण
तो एखाद्या गवताच्या फुलासारखा नाहीसा होईल. 11 सयूर् त्याच्या तीवर्
तेजाने उगवला आिण त्याने गवत कोमजवले. मग त्याचे फुल गळून पडले
व त्याच्या रुपाची शोभा नाहीशी झाली. त्याचपर्माणे शर्ीमंत मनुष्यदेखील
त्याच्या उद्योगात भरात कोमेजनू जाईल.

12जो परीक्षा सोसतो तो धन्य आहे कारण परीके्षत उतरल्यावर जो जीवनाचा
मुकुट पर्भनेू आपल्यावर पर्ीती करणार्यांस देऊ केला आहे तो त्यास िमळेल.

13 कोणाची पिरक्षा होत असता, तेव्हा त्याने असे म्हणू नये की “देवाने मला
मोहात घातले.” कारण देवाला वाईट गोष्टीचंा मोह पडणार नाही आिण
तो कोणालाही मोहात पाडत नाही. 14 तर पर्त्येकजण त्याच्या स्वतःच्या
इच्छेनुसार मोहात पडतो व भुलवला जातो. 15 मग इच्छा गभर्वती होऊन
पापाला जन्म देते व पापाची पणूर् वाढ झाल्यावर मरणाला उपजवते.

16 माझ्या िपर्य बंधूंनो, स्वतःची फसवणकू होऊ देऊ नका. 17 पर्त्येक
उ म दान व पिरपणूर् देणगी देवाकडून आहे. जो बदलत नाही व िफरण्याने
छायेत नाही अशा स्वगी र्य पर्काश असणार्या िपत्यापासनू ते उतरते. 18आपण
त्याच्या िनमी र्ती मधील जसे काय पर्थमफळ व्हावे म्हणनू त्याने सत्यवचनाद्वारे
स्वतःच्या इच्छेने आपणाला जन्म िदला.

19 माझ्या िपर्य बंधूंनो, हे लक्षात ठेवा पर्त्येक मनुष्य ऐकण्यास तत्पर
असावा, बोलण्यात सावकाश असावा आिण रागास मंद असावा. 20 कारण
मनुष्याच्या रागामुळे देवाचे नीितमत्त्वाचे कायर् घडत नाही. 21 म्हणनू
तुमच्यासभोवतीच्या सवर् अमंगळ गोष्टीपंासनू पणूर्पणे स्वतःची सुटका करून
घ्या आिण जी तुमच्या आत्म्याचे तारण करण्यास समथर् आहे ती देवाची
िशकवण तुमच्या अंतःकरणात मुळावलेली आहे ती लीनतेने स्वीकारा.
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22 वचनापर्माणे आचरण करणारे असा व फक्त ऐकणारेच असू नका तर
त्यापर्माणे करा कारण जर तुम्ही फक्त ऐकता तर तुम्ही स्वतःची फसवणकू
करता. 23 जो कोणी देवाचे वचन ऐकतो परंतु त्यानुसार वागत नाही, तो
आरशामध्ये आपले शारीिरक तोंड पाहणार्या मनुष्यासारखा आहे. 24तो मनुष्य
स्वतःकडे लक्षपवूर्क पाहतो. नंतर िनघनू जातो आिण आपण कसे होतो ते लगेच
िवसरून जातो. 25 परंतु जो स्वातं याच्या पिरपणूर् िनयमाचे बारकाईने पालन
करतो आिण वचन ऐकून ते िवसरून न जाता त्यानुसार चालतो, तो मनुष्य जे
काही करतो त्यामध्ये आशीवार्िदत होईल.

26 जर एखादा मनुष्य स्वतःला धािमर्क समजतो आिण तरी स्वतःच्या
जीभेवर ताबा ठेवत नाही, तर तो स्वतःच्या अंतःकरणाला फसवतो. त्या
व्यक्तीची धािमर्कता िनरथर्क आहे. 27 अनाथ व िवधवा यांच्या संकटात जो
त्यांची काळजी घेतो व स्वतःला जगातील िबघडलेल्या वातावरणापासनू दरू
ठेवतो, अशा मनुष्याची धािमर्कता देवासमोर शुद्ध व िनदो र्ष ठरते.

2
1 माझ्या बंधूंनो, गौरवशाली पर्भू येशू िखर्स्तावर िवश्वास ठेवणारे तुम्ही

पक्षपाताने वागू नका 2 कारण तुमच्या सभास्थानात कोणी सोन्याची अंगठी
घालणारा, भपकेदार कपड ातला मनुष्य आला आिण तेथे मळक्या कपड ात
कोणी गरीबही मनुष्य पण आला, 3 तर भपकेदार झगा घातलेल्या मनुष्याकडे
तुम्ही आदराने पाहता व त्यास म्हणता की, “इथे चांगल्या जागी बसा”; आिण
गिरबाला म्हणता, “तू ितथे उभा रहा,” िकंवा “इथे माझ्या पायाशी बस.” 4 तर,
तुम्ही आपसात भेद ठेवता आिण दुष्ट िवचार करणारे न्यायाधीश झालात ना?

5माझ्या िपर्य बंधूंनो, ऐका; देवाने जगात जे गरीब आहेत त्यांना िवश्वासात
धनवान होण्यास आिण जे त्याच्यावर पर्ीती करतात त्यांना त्याने ज्याचे वचन
िदले आहे त्या राज्याचे वारीस होण्यास िनवडले आहे की नाही? 6 पण तुम्ही
गिरबांना तुच्छ मानले आहे. जे शर्ीमंत आहेत ते तुम्हास जाचतात आिण
न्यायालयात खेचनू नेतात की नाही? 7 आिण तुम्हास जे उ म नाव िखर्स्तात
िमळाले त्या चांगल्या नावाची ते िनंदा करतात ना? 8 खरोखर, “तू जशी
आपल्यावर तशीच आपल्या शेजार् यावर पर्ीती कर,” या शास्तर्लेखातील
राजमान्य िनयम जर तुम्ही पणूर् करीत असाल तर तुम्ही चांगले करीत आहात.
9 पण तुम्ही पक्षपात बाळगीत असाल तर तुम्ही पाप करता आिण उल्लंघन
करणारे म्हणनू िनयमशास्तर्ाकडून तुम्ही दोषी ठरवले जाता. 10 कारण कोणीही
मनुष्य संपणूर् िनयमशास्तर् पाळतो आिण एखाद्या िनयमािवषयी अडखळतो,
तरी तो सवार्ंिवषयी दोषी ठरतो. 11 कारण ज्याने म्हणले की, “व्यिभचार करू
नको,” त्यानेच म्हणले की, “खनू करू नको” आता,तू जर व्यिभचार केला नाहीस,
पण तू खनू केला आहेस तर तू िनयमशास्तर् उल्लंघणारा झालास. 12 तर
स्वातं याच्या िनयमापर्माणे ज्यांचा न्याय होणार आहे त्यांच्यापर्माणे बोला
आिण करा. 13 कारण, ज्याने दया दाखवली नाही त्याचा न्याय दयेवाचनू होईल
व दया न्यायावर िवजय िमळवते.
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14 माझ्या बंधूंनो, कोणी मनुष्य म्हणत असेल की “माझ्याजवळ िवश्वास
आहे”; पण त्याच्याजवळ जर कृती नाही, तर त्यास काय लाभ? िवश्वास
त्यास तारू शकेल काय? 15 जर कोणी भाऊ उघडा असेल िकंवा कोणी
बहीण उघडी असेल आिण रोजच्या अन्नाच्या अडचणीत असेल, 16 आिण
तुमच्यातील कोणी त्यांना म्हणेल की, “शांतीने जा, ऊब घ्या आिण तृप्त व्हा,”
पण शरीरासाठी लागणार् या गोष्टी जर तुम्ही त्यांना पुरवीत नाही, तर काय
लाभ? 17 म्हणनू कृतीिंशवाय िवश्वास िनजी र्व आहे. 18 आता, कोणी मनुष्य
म्हणेल की, “तुझ्याजवळ िवश्वास आहे आिण माझ्याजवळ कृती आहेत.”
तुझ्या कृतीिंशवाय तुझा िवश्वास मला दाखव आिण मी माझ्या कृतीवरून
माझा िवश्वास तुला दाखवीन. 19 एकच देव आहे, असा िवश्वास तू धरतोस
काय? भतेूसुद्धा िवश्वास धरतात व थरथर कापतात. 20 परंतु मखूर् मनुष्या,
कृतीिशवाय िवश्वास िनरथर्क आहे, हे तुला समजावे अशी तुझी इच्छा आहे
काय? 21 आपला पवूर्ज अबर्ाहाम ह्याने आपला मुलगा इसहाक ह्याला
जेव्हा यज्ञवेदीवर अपर्ण केले, तेव्हा तो कृतीनी नीितमान ठरला नव्हता काय?
22 आता, त्याच्या कृतीबरोबर िवश्वासाने कसे काम केले आिण त्या कृतीकडून
िवश्वास पणूर् केला गेला, हे तुला िदसते का? 23 ‘अबर्ाहामाने देवावर िवश्वास
ठेवला आिण ते त्याच्या बाजकूडे नीितमत्त्व गणण्यात आले’, हे म्हणणारा
शास्तर्लेख पणूर् झाला आिण त्यास देवाचा िमतर् म्हणण्यात आले. 24तर तुम्ही
हे पाहता की,कोणी मनुष्य केवळ िवश्वासाने नाही, पण कृतीनी नीितमान ठरतो.
25 तसेच राहाब वेश्येने जेव्हा जासुसांना आत घेतले व दुसर्  या वाटेने पाठवनू
िदले, तेव्हा ती कृतीनी नीितमान ठरली नाही काय? 26 कारण ज्यापर्माणे
आत्म्यािशवाय शरीर िनजी र्व आहे त्याचपर्माणे कृतीिशवाय िवश्वास िनजी र्व
आहे.

3
1 माझ्या बंधूंनो, तुमच्यापैकी पुष्कळजण िशक्षक होऊ नका कारण

आपल्याला अिधक दंड होईल हे तुम्हास माहीत आहे. 2कारण पुष्कळ गोष्टीत
आपण सवर्जण अडखळतो. कोणी जर बोलण्यात चुकत नसेल तर तो पणूर् मनुष्य
आहे; तो आपले सवर् शरीरही िनयंतर्णात ठेवण्यास समथर् आहे. 3 पहा, आपण
घोड ांच्या तोंडांत लगाम घालतो की, त्यांनी आपले ऐकावे; आिण त्याद्वारे
आपण त्यांचे सवर् शरीर वळवतो. 4 तारवेही बघा; ती इतकी मोठी असतात
आिण पर्चंड वार् याने लोटली जातात, पण ती चालवणार् या सुकाणदाराची
इच्छा असते ितकडे एका लहान सुकाणनेू पािहजे ितकडे वळवता येतात.
5 त्याचपर्माणे जीभ एक लहान अवयव आहे आिण मोठ ा गोष्टीचंी फुशारकी
मारते. पहा, लहानशी आग िकती मोठे रान पेटवते. 6 आिण जीभ एक आग
आहे, एक अनीतीचे भुवन आहे. जीभ ही सवर् अवयवात अशी आहे की, ती सवर्
शरीराला अमंगळ करते, सृष्टीक्रमाला आग लावते; आिण नरकाने पेटलेली
अशी आहे. 7 कारण पर्त्येक जातीचे पशू व पक्षी आिण सरपटणारे व जलचर
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पर्ाणी, कह्यात येतात आिण मनुष्याने कह्यात आणले आहेत. 8 पण कोणीही
मनुष्य आपली जीभ कह्यात आणू शकत नाही. ती अनावर व अपायकारक
असनू, ती पर्ाणघातक िवषाने भरलेली आहे. 9 आपण ितचाच उपयोग करून
परमेश्वर िपत्याचा धन्यवाद करतो; आिण देवाच्या पर्ितमेपर्माणे िनमार्ण
झालेल्या मनुष्यांना ितनेच शाप देतो. 10 एकाच मुखातनू स्तुती आिण शाप
बाहेर िनघतात. माझ्या बंधूंनो, या गोष्टी अशा होऊ नयेत. 11झर्  याच्या एकाच
मुखातनू गोड पाणी व कडू पाणी िनघते काय? 12माझ्या बंधूंनो, अंिजराचे झाड
जैतुनाची फळे देईल काय? िकंवा दर्ाक्षवेल अंजीरे देईल काय? तसेच खार्या
पाण्यातनू गोड पाणी िनघणार नाही.

13 तुमच्यात ज्ञानी व समंजस कोण आहे? त्याने चांगल्या आचरणातनू,
ज्ञानीपणाच्या सौम्यतेने, आपल्या स्वतःची कृती दाखवावी. 14 पण तुमच्या
मनात कडवट ईष्यार् आिण स्वाथी र्पणा असेल तर सत्यािवरुद्ध अिभमान िमरवनू
खोटे बोलू नका. 15 हे ज्ञानीपण वरून येत नाही. ते पृथ्वीवरचे, जीवधारी
स्वभावाचे व सैतानाकडचे असते. 16 कारण ईष्यार् आिण स्वाथी र्पणा जेथे आहेत
तेथे अव्यवस्था व पर्त्येक वाईट गोष्ट असते. 17 पण जे ज्ञानीपण वरून येते
ते पर्थम शुद्ध, त्यािशवाय शांतीशील, सहनशील आिण िवचारशील असते.
ते दयेने व चांगल्या फळांनी भरलेले असते; ते िनःपक्षपाती व िनदो र्ष असते.
18 आिण शांती करणार् यांसाठी नीितमत्त्वरूपी फळ देणारे बी शांतीत पेरले
जाते.

4
1 तुमच्यामध्ये लढाया व भांडणे कोठून येतात? तुमच्या अवयवात ज्या

वाईट वासना लढाई करतात त्यातनू की नाही काय? 2 तुम्ही लोभ धरता पण
तुम्हास िमळत नाही; तुम्ही घात व हेवा करता, पण तुम्हास िमळवता येत
नाही. तुम्ही भांडता व लढाई करता तरी तुम्हास िमळत नाही, कारण तुम्ही
मागत नाही. 3 तुम्ही मागता आिण तुम्हास िमळत नाही; कारण तुम्ही वाईट
वासना बाळगनू मागता, म्हणजे आपण आपल्या चैनीसाठी खचार्वे म्हणनू
मागता. 4 हे देवाशी अपर्ामािणक िपढी! जगाशी मैतर्ी म्हणजे देवाशी वैर
हे तुम्ही जाणत नाही काय? म्हणनू जो कोणी जगाचा िमतर् होऊ इिच्छतो तो
देवाचा वैरी आहे. 5 िकंवा ‘आपल्यात राहणारा पिवतर् आत्मा ईषार्वान’, असे
शास्तर्लेख व्यथर् म्हणतो, असे तुम्हास वाटते काय? 6 पण तो अिधक कृपा
करतो, म्हणनू शास्तर्लेख असे म्हणतो की, “देव गिवर्ष्ठांना िवरोध करतो, पण
लीनांवर कृपा करतो.” 7 म्हणनू देवाच्या अधीन रहा; आिण सैतानाला आडवा,
म्हणजे तो तुमच्यापासनू दरू पळून जाईल. 8 तुम्ही देवाच्या जवळ या म्हणजे
तो तुमच्याजवळ येईल. अहो पाप्यांनो, तुम्ही हात शुद्ध करा; अहो दि्वमनाच्या
मनुष्यांनो, अंतःकरणे शुद्ध करा. 9 दुःखी व्हा, शोक करा आिण रडा; तुमच्या
हसण्याचा शोक होवो; तुमच्या आनंदाची िखन्नता होवो. 10 परमेश्वरासमोर
नमर् व्हा, म्हणजे तो तुम्हास उच्च करील.
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11 बंधूंनो, एकमेकांिवषयी वाईट बोलू नका. जो बंधिूवषयी वाईट बोलतो
व आपल्या बंधलूा दोष लावतो तो िनयमशास्तर्ािवषयी वाईट बोलतो आिण
िनयमशास्तर्ाला दोष लावतो. पण तू जर िनयमशास्तर्ाला दोष लावलास तर
तू िनयम पाळणारा नाहीस पण न्यायाधीश आहेस. 12 जो तारण्यास व नष्ट
करण्यास समथर् आहे असा िनयमशास्तर् देणारा व न्यायाधीश एकच आहे. मग
शेजार् याला दोष लावणारा तू कोण?

13 अहो! तुम्ही जे म्हणता की, “आज िकंवा उद्या आपण या गावाला जाऊ,
तेथे वषर्भर राहू आिण व्यापार करून कमाव.ू” 14पण उद्या काय होईल हे तुम्हास
माहीत नसते. तुमचे आयुष्य काय आहे? तुम्ही केवळ वाफ आहा; ती थोडा
वेळ िदसते आिण नंतर, िदसेनाशी होते. 15 त्याबद्दल तुम्ही असे म्हणा की,
“परमेश्वराची इच्छा असल्यास आपण िजवंत असू आिण हे करू िकंवा ते करू.”
16 आता, तुम्ही आपल्या योजनेचा अिभमान िमरवता. अशा पर्कारचा सवर्
अिभमान व्यथर् आहे. 17 म्हणनू चांगले करणे कळत असनू, जो ते करीत नाही
त्यास ते पाप आहे.

5
1 धनवान लोकहो ऐका, तुमच्यावर जी संकटे येत आहेत त्याबद्दल रडा व

आक्रोश करा. 2 तुमची संप ी नाश पावली आहे व तुमच्या कपड ांना कसर
खाऊन टाकीत आहेत. 3 तुमचे सोनेचांदी मातीमोल झाले आहे. त्याच्यावर
चढलेला थर तुमच्यािवरुध्द साक्ष देईल आिण तुमचे शरीर अग्नीसारखे खाऊन
टाकील. तुम्ही शेवटल्या िदवसांसाठी धन साठवनू ठेवले आहे. 4 पहा! तुमच्या
शेतात कापणी करणार्या मजुरांची मजुरी जी तुम्ही अडवनू धरलीत ती ओरडून
दुःख करीत आहे आिण ते रडणे सैन्याच्या परमेश्वराच्या कानी पोहोचले आहे.
5 जगात असताना तुम्ही चैनबाजी व िवलास केला आिण मन मानेल तसे
वागला. वधावयाच्या िदवासासाठी खाऊनिपऊन तयार केलेल्या सारखे तुम्ही
पुष्ट झालात. 6 जे लोक तुम्हास काहीही िवरोध करीत नाही अशा नीितमान
लोकांस तुम्ही दोषी ठरवले आहे आिण त्यांची हत्या केली आहे.

7 यासाठी बंधूंनो, पर्भचू्या येण्यापयर्ंत धीर धरा, लक्षात ठेवा की, शेतकरी
आपल्या शेतातील मोलवान िपकाची वाट पाहतो. तो धीराने त्याची वाट
पाहतो. पिहला व शेवटचा पाऊस िमळेपयर्ंत वाट पाहतो. 8 तुम्हीसुद्धा
धीराने वाट पािहली पािहजे. तुमचे अंतःकरण बळकट करा कारण पर्भचेू दुसरे
आगमन जवळ आले आहे. 9 बंधूंनो, एकमेकांिवरुद्ध कुरकुर करण्याचे थांबवा,
यासाठी की तुम्ही दोषी ठरू नये. पहा, न्यायाधीश दाराजवळ आत येण्यासाठी
तयारीत उभा आहे. 10 बंधूंनो, जे संदेष्टे पर्भचू्या नावाने बोलले त्यांचे दुःख
सहन व धीरािवषयी उदाहरण घ्या. 11 त्यांनी दुःखसहन केले म्हणनू आपण
त्यांना धन्य म्हणतो, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही ईयोबाच्या सहनशीलतेिवषयी ऐकले
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आहे आिण पर्भकूडून जो त्याचा शेवट झाला तोसुध्दा पािहला आहे, तो असा
की पर्भू फार दयाळू आिण कनवाळू आहे.

12 माझ्या बंधूंनो, मुख्यतः शपथ वाहू नका; स्वगार्ची, पृथ्वीची िकंवा दुसरी
कशाचीही शपथ वाहू नका. तुम्ही दोषी ठरू नये म्हणनू तुम्हास होय म्हणायचे
तर होयच म्हणा. तुम्हास नाही म्हणायचे तर नाहीच म्हणा. 13 तुमच्यातील
कोणी संकटात आहे काय? त्याने पर्ाथर्ना करावी. कोणी आनंदी आहे
काय? त्याने स्तुितगान करावे. 14 तुमच्यापैकी कोणी आजारी आहे काय?
त्याने मंडळीतील वडीलांना बोलवावे व त्यांना त्याच्यासाठी पर्ाथर्ना करण्यास
सांगावे आिण पर्भचू्या नावाने त्याच्यावर तेल लावावे 15 िवश्वासाने केलेली
पर्ाथर्ना आजारी मनुष्यास बरे करील व पर्भू त्यास उठवील. जर त्याने पापे
केली असतील तर पर्भू त्याची क्षमा करील. 16 म्हणनू एकमेकांकडे आपल्या
पापांची कबुली द्या आिण एकमेकांसाठी पर्ाथर्ना करा. यासाठी की, तुम्ही
बरे व्हावे. नीितमान मनुष्याची पर्ाथर्ना सामथ्यर्युक्त व पिरणामकारक असते.
17एलीया हा आपल्यासारख्या स्वभावाचा मनुष्य होता. पाऊस पडू नये म्हणनू
त्याने कळकळीने पर्ाथर्ना केली आिण नंतर साडेतीन वष देशात पाऊस पडला
नाही. 18 मग त्याने पुन्हा पर्ाथर्ना केली व आकाशाने पाऊस िदला आिण
पृथ्वीने आपले धान्य उपजवले.

19 माझ्या बंधूंनो, जर तुमच्यापैकी कोणी चुकला िकंवा सत्यापासनू दरू
भटकला असेल आिण जर कोणी त्यास परत आणले तर पापी मनुष्यास चुकीच्या
मागार्वरून तो परत आणतो. 20 तो त्याचा जीव मरणापासनू तारील व पापांची
रास झाकील.
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पेतर्ाचे पिहले पतर्

सुरुवातीचे वचन दशर्िवते की, िखर्स्त येशचूा परे्िषत पेतर्, लेखक आहे.
जो स्वतःला येशू िखर्स्ताचा परे्िषत म्हणतो. (1 पेतर् 1:1) िखर्स्ताच्या
दुःखाबद्दल त्याचा वारंवार उल्लेख (2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1) हे दाखवनू देतो
की दुःखी दासाचे रेखाकृती त्याच्या स्मृतीत गिहवरपणे कोरली गेली. त्याने
माकर् ला त्याचा “मुलगा” म्हटले (5:13), त्याने नमदू केलेल्या तरुण आिण
कुटंुबाबद्दलचे स्नेह परत करणे (परे्िषत 12:12). परे्िषत पेतर्ाने हे पतर् िलहनू
ठेवलेले हे तथ्य नैसिगर्किरत्या गृहीत धरतात.

साधारण इ.स. 60 - 64.
5:13 मध्ये लेखक बाबेलमधील मंडळीतनू शुभेच्छा पाठवतो.

पेतर्ाने हे पतर् आिशया मायनरच्या उ रेकडील भागात पसरलेल्या
िखर्स्ती लोकांच्या एका गटाला िलिहले. त्याने लोकसमुदायातील एका
समहूाला िलिहले, ज्यात कदािचत यहदूी व परराष्ट्रीय दोन्ही लोकांचा
समावेश होता.

पेतर्ाने आपल्या वाचकांना पर्ोत्सािहत करण्यासाठी असे िलिहले होते की
ज्यांचा त्यांच्या िवश्वासासाठी छळ होत आहे. तो त्यांना पणूर्पणे आश्वासन
देऊ इिच्छतो की िखर्स्तत्व म्हणजे देवाची कृपा आहे आिण म्हणनूच िवश्वास
सोडू नये. 1 पेतर् 5:12 मध्ये उल्लेख केल्यापर्माणे, मी तुम्हाला थोडक्यात
िलिहले आहे की, पर्ोत्सािहत करुन सांगतो की ही देवाची खरी कृपा आहे.
त्यामध्ये िस्थर राहा. स्पष्टपणे हा छळ त्याच्या वाचकांदरम्यान व्यापक
होता. 1 पेतर् उ र आिशया मायनरच्या संपणूर् िखर्स्ती लोकांच्या छळाला
पर्ितिबंिबत करते.

दुख:स पर्ितसाद देणे.
रूपरेषा
1. अिभवादन — 1:1, 2
2. त्याच्या कृपेबद्दल देवाला स्तुती करा — 1:3-12
3. जीवनातील पिवतर्तेबद्दल उपदेश — 1:13-5:12
4. अंितम अिभवादन — 5:13, 14

1 येशू िखर्स्ताचा परे्िषत पेतर् ह्याजकडून, पंत, गलतीया, कप्पदुिकया,
आिशया व िबथुिनया या पर्ांतात उपरी म्हणनू पांगलेल्या देवाच्या लोकांस
पतर्, 2 देविपत्याच्या पवूर्ज्ञानानुसार, आत्म्याच्या पिवतर्ीकरणाद्वारे, येशचू्या
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आजे्ञत राहण्यासाठी त्याचे रक्त िशंपडून िनवडलेले तुम्हास कृपा व शांती िवपुल
िमळोत.

3 आपला पर्भू येशू िखर्स्त याचा देव आिण िपता धन्यवािदत असो! त्याने
आपल्या महादयेने येशू िखर्स्ताला मृतांतनू उठवनू आपल्याला एका िजवंत
आशेत पुन्हा जन्म िदला आहे, 4 आिण त्याद्वारे िमळणारे अिवनाशी, िनमर्ळ व
अक्षय वतन स्वगार्त तुमच्यासाठी राखनू ठेवले आहे, 5आिण शेवटच्या काळात
पर्कट करण्याकरता िसद्ध केलेल्या तारणासाठी तुम्ही देवाच्या सामथ्यार्ने
िवश्वासाद्वारे, राखलेले आहात.

6 आिण या कारणास्तव, आताच्या काळात, िनरिनराळया पर्कारच्या
परीक्षांमुळे तुम्हास थोडा वेळ भाग पडल्यास तुम्ही दुःख सोशीत असताही
आनंिदत होता. 7 म्हणजे, नाशवंत सोन्याची परीक्षा अग्नीने करतात, त्या
सोन्याहनू मोलवान असलेल्या तुमच्या िवश्वासाची परीक्षा, येशू िखर्स्ताचे
येणे होईल त्यावेळी, पर्शंसेला, गौरवाला व मानाला कारण व्हावी. 8 तुम्ही
त्यास बिघतले नसताही तुम्ही त्याच्यावर पर्ीती करता आिण त्यास पािहले
नसताही त्याच्यावर िवश्वास ठेवनू, तुम्ही अवणर्नीय, गौरवी आनंदाने
उल्लसीत होता. 9 कारण, तुमच्या िवश्वासाचे पर्ितफळ, म्हणजे तुमच्या
आत्म्याचे तारण तुम्ही िमळवत आहात. 10 तुम्हास पर्ाप्त होणार् या कृपेिवषयी
ज्या संदेष्ट ांनी संदेश सांिगतले ते या तारणािवषयी िवचार व शोध करीत
होते. 11 त्यांच्यामधील िखर्स्ताचा आत्मा जेव्हा िखर्स्ताच्या दुःखांिवषयी व
त्यानंतरच्या त्याच्या िजवंत उठण्याच्या गौरवी गोष्टीिंवषयी पवूी र्च सांिगतले
होते, तेव्हा त्याने कोणता िकंवा कोणत्या पर्कारचा काळ दशर्वला याचा ते
िवचार करीत होते. 12 त्यांना पर्कट झाले होते की, स्वगार्तनू खाली पाठवलेल्या
पिवतर् आत्म्याच्या परे्रणेने, तुम्हास शुभवतर्मान सांगणार् यांनी आता ज्या
गोष्टी तुम्हास सांिगतल्या, त्यामध्ये ते स्वतःची नाही, पण तुमची सेवा करीत
होते. त्या गोष्टी न्याहाळून पाहण्याची इच्छा देवदतूांना आहे.

13 म्हणनू तुम्ही आपल्या मनाची कंबर कसनू सावध रहा आिण येशू
िखर्स्ताचे येणे होईल त्यावेळी तुमच्यावर जी कृपा होणार आहे ितच्यावर पणूर्
आशा ठेवा. 14 तुम्ही आज्ञांिकत मुले होऊन, तुमच्या पवूी र्च्या अज्ञानातील
वासनांपर्माणे स्वतःला वळण लावू नका. 15 परंतु तुम्हास ज्याने पाचारण केले
तो जसा पिवतर् आहे तसे तुम्ही आपल्या सवर् वागण्यात पिवतर् व्हा. 16 कारण
असे जे पिवतर् शास्तर्ात िलिहले आहे की, “तुम्ही पिवतर् असा कारण मी
पिवतर् आहे.” 17आिण पक्षपात न करता, जो पर्त्येक मनुष्याचा कामापर्माणे
न्याय करतो त्यास तुम्ही जर िपता म्हणनू हाक मारता, तर तुमच्या पर्वासाच्या
काळात तुम्ही भय धरून वागले पािहजे. 18 कारण तुम्हास माहीत आहे की,
तुमच्या पवूर्जांनी लावनू िदलेल्या िनरथर्क आचरणातनू चांदीसोन्यासारख्या
नाशवंत गोष्टीद्वारे, तुमची सुटका केली गेली नाही. 19 िनष्कलंक व िनदो र्ष
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कोकरा झालेल्या िखर्स्ताच्या मोलवान रक्ताद्वारे तुम्ही मुक्त झाला आहात.
20 खरोखर, जगाच्या स्थापने अगोदर, तो पवूी र्पासनू नेमलेला होता. पण या
शेवटच्या काळात तो तुमच्यासाठी पर्कट झाला, 21 आिण त्याच्याद्वारे तुम्ही
देवावर िवश्वास ठेवला; कारण देवावर तुमचा िवश्वास व तुमची आशा असावी
म्हणनू त्यास मृतांतनू उठवनू गौरव िदला.

22 तुम्ही जर आत्म्याच्याद्वारे, सत्याचे आज्ञापालन करून, िनष्कपट
बंधुपरे्मासाठी आपले जीव शुद्ध केले आहे, तर तुम्ही आस्थेने एकमेकांवर
मनापासनू पर्ीती करा. 23 कारण तुम्ही नाशवंत बीजाकडून नाही पण
अिवनाशी बीजाकडून, म्हणजे देवाच्या, िजवंत िटकणार् या वचनाच्याद्वारे
तुमचा पुन्हा जन्म पावलेले आहात.

24कारण पिवतर्शास्तर्ात असे िलिहले आहे, “सवर् मानवजाती गवतासारखी
आहे व ितचे सवर् वैभव गवताच्या फुलासारखे आहे गवत वाळते व त्याचे फूल
गळते.

25 परंतु परमेश्वराचे वचन सवर्काळ िटकते.” तुम्हास त्याच वचनाचे
शुभवतर्मान तुम्हास सांगण्यात आले ते तेच आहे.

2
1 म्हणनू तुम्ही सवर् दुष्टपणा, सवर् कपट, ढोंग, हेवा व सवर् दुभार्षणे दरू

ठेवनू, 2-3 परमेश्वर कृपाळू आहे, असा तुम्ही अनुभव घेतला आहे तर तुम्ही
त्याद्वारे तारणासाठी तुमची वाढ व्हावी म्हणनू नतून जन्मलेल्या बालकांसारखे
आध्याित्मक िनर्या दुधाची इच्छा धरा.

. 118:22; . 28:12
4 मनुष्यांनी नाकारलेल्या पण देवाने िनवडलेल्या मोलवान अशा िजवंत

दगडाकडे तुम्ही येत असता, 5 तुम्हीही िजवंत दगडांपर्माणे, आित्मक भवन
असे, रचले जात आहात देवाला आवडणारे आध्याित्मक यज्ञ, येशू िखर्स्ताद्वारे,
अपर्ण करण्यासाठी एक पिवतर् याजकगण असे उभारले जात आहात.

6 म्हणनू शास्तर्लेखातही असे आहे की, “पाहा, मी एक िनवडलेला व
मोलवान असलेला, कोनिशला िसयोनात ठेवतो आिण जो त्याच्यावर िवश्वास
ठेवतो तो फजीत होणार नाही.”

7 म्हणनू िवश्वास ठेवणार् या तुम्हास तो मोलवान आहे; पण, जे िवश्वास ठेवत
नाहीत त्यांना ‘बांधणार् यांनी जो दगड नाकारला तोच कोपर्  याचा मुख्य कोनिशला
झाला आहे.’

8 असा देखील शास्तर्लेख आहे,
“अडखळण्याचा दगड व अडथळ्याचा खडक झाला आहे.” ते वचन मानीत

नसल्यामुळे अडखळतात आिण त्यासाठीच ते नेमलेले होते.
9 पण तुम्ही एक िनवडलेला वंश, एक राजकीय याजकगण, एक पिवतर्

राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहा; ह्यासाठी की, तुम्हास ज्याने अंधारातनू
आपल्या अदभ्तू पर्काशात बोलावले त्याचे गुण तुम्ही पर्िसद्ध करावेत. 10 ते
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तुम्ही पवूी र् लोक नव्हता पण आता देवाचे लोक आहात; तुमच्यावर दया केली
नव्हती पण आता दया केली गेली आहे.

11 माझ्या िपर्यांनो, तुम्ही उपरी व पर्वासी असल्यामुळे मी तुम्हास
िवनंती करतो की, आत्म्याबरोबर लढाई करणार् या दैिहक वासनांपासनू दरू रहा.
12 परराष्ट्रीयात आपले आचरण चांगले ठेवा, म्हणजे तुम्हास दुराचरणी माननू,
ते जरी तुमच्यािवषयी वाईट बोलतात, तरी तुमची जी चांगली कामे त्यांना
िदसतील, त्यावरून त्याच्या भेटीच्या िदवशी त्यांनी देवाचे गौरव करावे.

13 पर्त्येक पर्कारच्या मानवी व्यवस्थेला, पर्भकूरता, आज्ञाधारक रहा.
राजा शरे्ष्ठ म्हणनू त्याच्या अधीन राहा. 14 जे अिधकारी असतील
त्यांना आज्ञांिकत रहा; कारण वाईट करणार् यांना िशक्षा करण्यास व चांगले
करणार् यांची पर्शंसा करण्यास ते पाठवलेले आहेत. 15 कारण देवाची इच्छा
आहे की, तुम्ही चांगले करीत राहनू िनबुर्द्ध मनुष्यांच्या अज्ञानाला गप्प
करावे. 16 तुम्ही स्वतंतर् आहात, परंतु वाईट पर्वृतीवर पांघरूण घालण्यास
स्वातं याचा उपयोग न करता, देवाचे दास म्हणनू जगावे 17 सवार्नंा मान द्या;
बंधुवगार्वर पर्ीती करा; देवाचे भय धरा; राजाला मान द्या.

. 53:7-9
18 घरच्या नोकरांनो, तुम्ही पणूर् आदराने आपल्या स्वामीच्या आजे्ञत रहा.

जे चांगले आिण सहनशील असतील त्यांनाच नव्हे, पण कठोर असतील
त्यांनादेखील आजे्ञत रहा 19 कारण, जर कोणी देवािवषयी िववेक बाळगनू,
अन्याय सोसनू, दुःख सहन करीत असेल, तर ते स्तुत्य आहे; 20 पण तुम्ही पाप
करता तेव्हा तुम्हास ठोसे िदले गेले आिण तुम्ही ते सहन केलेत तर त्यामध्ये काय
मोठेपणा आहे? पण चांगले करून सोसावे लागते तेव्हा तुम्ही ते सहन केले, तर
ते देवाला आवडणारे आहे. 21 कारण ह्यासाठीच तुम्हास पाचारण करण्यात आले
आहे; कारण िखर्स्तानेही तुमच्यासाठी दुःख सोसले आहे; आिण तुम्ही त्याच्या
पावलांवरून मागोमाग जावे म्हणनू त्याने तुमच्यासाठी िक ा ठेवला आहे.
22 त्याने पाप केले नाही व
त्याच्या मुखात काही कपट आढळले नाही.
23 त्याची हेटाळणी होत असता त्याने िफरून हेटाळले नाही,
आिण सोशीत असता त्याने धमकावले नाही; पण देव जो नीतीने न्याय करतो

त्याच्या हातात त्याने स्वतःस सोपवले.
24 त्याने स्वतः तुमची आमची पापे स्वदेही वाहनू वधस्तंभावर नेली,ह्यासाठी

की, आपण पापाला मरून नीितमत्त्वाला िजवंत रहावे; त्यास बसलेल्या माराने
तुम्ही िनरोगी झाला आहात. 25 कारण तुम्ही में ढरांसारखे बहकत होता; पण जो
तुमच्या जीवांचा में ढपाळ व रक्षक आहे, त्याच्याकडे आता परत आला आहात.

3
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1-2 आिण तुम्ही िववािहत िस्तर्यांनो, आपल्या पतीच्या अधीन रहा; म्हणजे
कोणी वचनाला अमान्य असेल, तरी तुमचे भीडस्तपणाचे िनमर्ळ वतर्न पाहनू
ते वचनांवाचनू आपल्या िस्तर्यांच्या वतर्नाने िमळवनू घेतले जावे कारण
ते तुमचे शुद्ध, आदराचे आचरण पाहतील. 3 तुमची शोभा ही केस गंुफणे,
सोन्याची दािगने घालणे आिण उंची वस्तरे् वापरणे ह्यांची बाहेरची शोभा असू
नये; 4 पण अंतःकरणात गुप्त राहणार् या मानवी स्वभावात, म्हणजे देवाच्या
दृष्टीने बहुमोल असलेल्या, सौम्य आिण शांत आत्म्याच्या अिवनाशी भषूणात
ती असावी. 5 कारण देवावर आशा ठेवणार् या, पर्ाचीन काळच्या, पिवतर्
िस्तर्यांनीही अशापर्कारे आपल्या पतीच्या अधीन राहनू स्वतःला शोभवत
असत. 6 उदाहरणाथर्, सारेनेही अबर्ाहामाला धनी म्हणनू त्याच्या आज्ञा
पाळल्या. तुम्ही चांगले करीत असाल आिण कोणत्याही भयाला भीत नसाल
तर तुम्ही ितच्या मुली झाला आहात.

7पतीनंो, तुम्हीही आपल्या पत्नीला अिधक नाजकू पातर्ापर्माणे, आपल्या
ज्ञानानुसार,मान द्या आिण जीवनाच्या कृपेचे जोडीचे वारीस म्हणनू एकतर् रहा,
म्हणजे तुमच्या पर्ाथर्नेत व्यत्यय येवू नये.

8 शेवटी सवर्जण एकमनाचे व्हा आिण एकभावाचे होऊन बंधुपरे्म बाळगणारे,
कनवाळू व परे्मळ मनाचे व्हा. 9 तर वाईटाबद्दल वाईट आिण िनंदेबद्दल िनंदा,
अशी परतफेड करू नका, पण आशीवार्द द्या कारण ह्यासाठीच तुम्हास पाचारण
करण्यात आले आहे; म्हणजे तुम्हास आशीवार्द हे वतन िमळावे.
10 कारण, “जो जीिवताची आवड धरतो व चांगले िदवस बघावेत अशी इच्छा

करतो
त्याने वाईटापासनू आपली जीभ कपटी भाषणापासनू, आपले ओठ आवरावेत
11 त्याने वाईट सोडून चांगले करावे,
शांतीचा शोध करून ितला अनुसरावे.
12 कारण परमेश्वराचे डोळे नीितमानांवर असतात व त्याचे कान त्यांच्या

िवनंतीकडे असतात
पण वाईट करणार् यावर परमेश्वराची करडी नजर असते.”

13 आिण तुम्ही जर चांगल्यािवषयी आवेशी झाला, तर कोण तुमचे वाईट
करील? 14पण, नीितमत्त्वाकरता तुम्ही सोसले तर तुम्ही धन्य! त्यांच्या भयाने
िभऊ नका िकंवा अस्वस्थ होऊ नका. 15 पण िखर्स्ताला पर्भू म्हणनू आपल्या
अंतःकरणात पिवतर् माना व तुमच्या आशेचे कारण िवचारणार् या पर्त्येक
मनुष्यास सौम्यतेने व आदराने पर्त्यु र देण्यास तुम्ही नेहमी तयार असा.
16 आिण चांगला िववेक ठेवा; म्हणजे, तुमच्यािवषयी वाईट बोलत असता,
िखर्स्तातील तुमच्या चांगल्या आचरणावर खोटे आरोप करणार् यांना लाज
वाटावी. 17कारण चांगले केल्याबद्दल तुम्ही सोसावे हे जर देवाला बरे वाटते,तर
वाईट केल्याबद्दल सोसण्यापेक्षा ते अिधक बरे. 18 कारण, आपल्याला देवाकडे
आणण्यास िखर्स्तसुद्धा पापांसाठी, नीितमान अनीितमान लोकांसाठी, एकदा
मरण पावला. तो देहाने मारला गेला, पण आत्म्याने िजवंत केला गेला. 19आिण
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तो त्याद्वारे गेला व त्याने तुरंूगातल्या आत्म्यांना घोषणा केली. 20 नोहाच्या
िदवसात, तारू तयार होतेवेळी, देवाची सहनशीलता पर्तीक्षा करीत असता,
पवूी र् ज्यांनी अवमान केला ते हे होते. त्या तारवात केवळ थोडे, म्हणजे आठ
जीव, पाण्याकडून तारले गेले. 21 आतासुद्धा, त्याचे पर्ितरूप असा बािप्तस्मा;
देहाचा मळ काढून नाही, पण चांगल्या िववेकाने देवाला िदलेले वचन म्हणनू,
येशू िखर्स्ताच्या पुनरुत्थानाकडून आपल्याला तारतो. 22 तो स्वगार्त गेला
असनू देवाच्या उजवीकडे आहे आिण देवदतू, अिधकारी व स ाधीश त्याच्या
अधीन आहेत.

4
1 म्हणनू िखर्स्ताने देहाने दुःख सोसले आिण तुम्हीही त्याच्या वृ ीची

शस्तर्सामगर्ी पिरधान करा कारण ज्याने देहात सोसले आहे तो पापापासनू
दरू झाला आहे. 2 म्हणनू अशा मनुष्याने आपल्या देहातील पुढील आयुष्य,
मनुष्यांच्या वासनांसाठी नाही, पण देवाच्या इच्छेसाठी जगावे. 3 कारण
परराष्ट्रीयांच्या इच्छेपर्माणे करण्यास गेलेला काळ पुरे झाला. तेव्हा तुम्ही
कामातुरपणात, वासनांत, दारूबाजीत, दंगलीत, तसेच बदफैली व अमंगळ
मतूी र्पजेूत आपल्या मागार्ने गेलात. 4 अशा बेतालपणाच्या स्वैराचरणात आता
तुम्ही त्यांच्याबरोबर घुसत नाही, ह्याचे त्यांना नवल वाटून ते तुमची िनंदा
करतात. 5 तरीही, देव जो िजवंतांचा व मृतांचा न्याय करण्यास तयार आहे
त्यास ते आपला िहशोब देतील. 6 कारण, याकिरता, मृतांनादेखील शुभवतर्मान
सांगण्यात आले होते; म्हणजे जरी मनुष्यांपर्माणे त्यांचा देहात न्याय झाला
तरी त्यांनी देवापर्माणे आत्म्यात िजवंत रहावे.

7पण सवर् गोष्टीचंा शेवट जवळ आला आहे म्हणनू समंजस मनाचे व्हा आिण
पर्ाथर्नेसाठी सावध रहा; 8 आिण सवार्ंत महत्त्वाची गोष्ट ही की आपल्यात
वाढती पर्ीती ठेवा, कारण पर्ीतीने पापांची रास झाकली जाते. 9 काही कुरकुर
न करता तुम्ही सवर्जण एकमेकांचा पाहुणचार करणारे व्हा. 10 तुम्ही देवाच्या
बहुिवध कृपेचे चांगले कारभारी या नात्याने, पर्त्येकास िमळालेल्या कृपादानाने
एकमेकांची सेवा करा. 11 जो भाषण करतो त्याने आपण देवाची वचने बोलत
आहोत असे बोलावे व जो सेवा करतो त्याने आपण आपली सेवा देवाने िदलेल्या
शक्तीने करीत आहोत अशी करावी. म्हणजे, येशू िखर्स्ताद्वारे, सवर् गोष्टीतं
देवाचे गौरव करावे, त्यास गौरव व पराक्रम ही युगानुयुग असोत. आमेन.

12 िपर्यांनो, तुमच्या परीके्षसाठी, तुमची अिग्नपरीक्षा होण्यात तुम्हास काही
अपवूर् झाले, असे वाटून त्याचे नवल मानू नका. 13 उलट तुम्ही िखर्स्ताच्या
दुःखात भागीदार होत आहात म्हणनू आनंद करा. म्हणजे त्याचे गौरव पर्कट
होईल तेव्हाही फार मोठ ा आनंदाने तुम्ही उल्लािसत व्हावे. 14 िखर्स्ताच्या
नावाकरता तुमची िनंदा होत असेल तर तुम्ही धन्य! आहात कारण गौरवाचा
आत्मा म्हणजे देवाचा आत्मा तुमच्यावर येऊन रािहला आहे.
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15 पण तुमच्यातील कोणी खुनी िकंवा चोर म्हणनू, वाईट करणारा िकंवा
दुसर्  याच्या कामात लुडबुड करणारा म्हणनू कोणी दुःख भोगू नये. 16 िखर्स्ती
म्हणनू जर कोणाला दुःख सहन करावे लागत असेल तर त्यास लाज वाटू
नये; त्या नावामुळे देवाचे गौरव करावे. 17 कारण देवाच्या घराण्यापासनू
न्यायिनवाड ास आरंभ होण्याची वेळ आता आली आहे आिण तो जर पर्थम
आपल्यापासनू झाला, तर जे देवाचे शुभवतर्मान मानीत नाहीत त्यांचा शेवट
काय होईल? 18 नीितमान जर कष्टाने तर जो भिक्तहीन व पापी ह्याला िठकाण
कोठे िमळेल? 19 म्हणनू जे देवाच्या इच्छेपर्माणे सोसतात त्यांनी चांगले करीत
राहनू, जो िवश्वासू िनमार्णकतार् आहे त्याच्याहाती आपले जीव सोपवावेत.

5

1 तुमच्यात जे कोणी वडील आहेत त्यांना मी एक सोबतीचा वडील
व िखर्स्ताच्या दुःखांचा साक्षी म्हणनू व त्याचपर्माणे, पुढे पर्कट होणार
असलेल्या गौरवाचा एक भागीदार म्हणनू हा बोध करतो. 2 तुमच्यामधील
देवाच्या कळपाचे पालन करा; भाग पडते म्हणनू नाही पण देवाला आवडेल
असे, स्वेच्छेने, दर्व्यलोभासाठी नाही पण उत्सुकतेने करा 3 आिण, वतनावर
धनीपण चालवनू नाही, पण कळपाला उदाहरणे होऊन त्याचे पालन करा.
4 आिण मुख्य में ढपाळ पर्कट होईल तेव्हा तुम्हास गौरवाचा न कोमेजणारा
मुकुट िमळेल. 5 तसेच तरुणांनो, तुम्ही विडलांच्या अधीन रहा आिण तसेच
तुम्ही सगळे जण एकमेकांची सेवा करण्यास नमर्तारूप वस्तर् घेऊन कमरेस
गंुडाळा; कारण देव गिवर्ष्ठांना िवरोध करतो पण लीनांना कृपा पुरवतो.

6 म्हणनू देवाच्या पराक्रमी हाताखाली लीन व्हा ह्यासाठी की त्याने तुम्हास
योग्यवेळी उंच करावे. 7 तुम्ही आपली सवर् िचंता त्याच्यावर टाका, कारण तो
तुमची काळजी करतो.

8 सावध रहा; जागृत रहा कारण तुमचा शतर्ू सैतान हा गजर्णार्या
िसंहापर्माणे, कोणाला िगळावे म्हणनू शोधीत िफरतो. 9 तुम्ही िवश्वासात
िस्थर राहनू त्याच्यािवरुध्द उभे रहा कारण तुम्ही जाणता की,जगात असलेल्या
तुमच्या बांधवांवर तशीच दुःखे आणली जात आहेत.

10पण तुम्हास ज्याने िखर्स्ताद्वारे, आपल्या सनातन गौरवात बोलावले आहे
तो सवर् कृपेचा देव, तुम्ही अल्पकाळ सोसल्यानंतर, स्वतः तुम्हास पिरपणूर्
करील, िस्थर करील आिण दृढ करील. 11 त्याचा पराक्रम युगानुयुग आहे.
आमेन.

12 मी ज्या िसल्वानला िवश्वासू बंधू म्हणनू मानतो त्याच्याहाती तुम्हास
थोडक्यात िलहनू पाठवनू, बोध करतो आिण साक्ष देतो की, ही देवाची खरी
कृपा आहे. त्यामध्ये तुम्ही िस्थर रहा.
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13बाबेल येथील, तुमच्या जोडीची िनवडलेली मंडळी तुम्हास सलाम पाठवत
आहे आिण माझा मुलगा माकर् हाही पाठवत आहे 14 पर्ीतीच्या अिभवादनाने
एकमेकांना सलाम द्या. िखर्स्तामधील तुम्हा सवार्नंा शांती असो.
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पेतर्ाचे दुसरे पतर्

पेतर्ाचे दुसरे पतर् याचा लेखक 2 पेतर् 1:1 मध्ये नमदू केल्यापर्माणे
परे्िषत पेतर् आहे, तो 3:1 मध्ये दावा करतो, पेतर्ाचे दुसरे पतर् याचा लेखक
येशचू्या रूपांतराचा साक्षीदार (1:16-18) असल्याचा दावा करतो सारांिशत
शुभवतर्माना नुसार, पेतर् तीन िशष्यांपैकी एक होता जो येशबूरोबर (दुसरे
याकोब आिण योहान होते) होता. पेतर्ाचे दुसरे पतर् याचा लेखक देखील त्यास
संदिभर्त करतो की तो हुतात्माचा मृत्यू (1:14) असल्याचे िदसते असे मानले
जाते; योहान 21:18-19 मध्ये, कैदेच्या काळात पेतर्ाला शहीद केले जाईल
अशी भिवष्यवाणी येशनेू केली होती.

साधारण इ.स. 65 - 68.
हे बहुदा रोमहनू िलिहले आहे िजथे परे्िषताने आपल्या जीवनाच्या शेवटची

काही वष व्यिथत केली.

हे कदािचत उ र आिशया मायनरमधील पिहल्या पेतर्ासमान शर्ोत्यांना
िलिहले जाऊ शकते.

पेतर्ाने िखर्स्ती िवश्वासाच्या तत्त्वाची आठवण करून देण्यासाठी (1:12-
13, 16-21) आिण त्यांच्या िशक्षणाच्या परंपरेची पुष्टी करून िवश्वासातील
िवश्वास ठेवणारे (1:15) भिवष्यकाळातील िपढ ांना िनदिशत करण्यासाठी
िलिहले. पेतर्ाने आपला वेळ कमी असल्याचे म्हटले आिण पेतर्ाला हे माहीत
होते की देवाच्या लोकांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला (1:13-14;
2:1-3), पेतर्ाने आपल्या वाचकांना खोटया िशक्षकांिवरूद्ध चेतावणी िदली
(2:1-22) जे लवकर येणार्या परमेश्वराला नाकारतात (3:3-4).

खोट ा िशक्षकांिवरूद्ध चेतावणी
रूपरेषा
1. अिभवादन — 1:1, 2
2. िखर्स्ती गुणधमार्ंमध्ये वाढ — 1:3-11
3. पेतर्ाच्या संदेशाचा उदे्दश — 1:12-21
4. खोट ा िशक्षकांिवरूद्ध चेतावणी — 2:1-22
5. िखर्स्ताचे परतणे — 3:1-16
6. िनष्कषर् — 3:17, 18

1आपला देव व तारणारा येशू िखर्स्त ह्याच्या नीितमत्त्वाने आमच्यासारखा,
मोलवान िवश्वास िमळालेल्या लोकांस, येशू िखर्स्ताचा दास व परे्िषत िशमोन
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पेतर् ह्याजकडून पतर्; 2 देव आिण आपला पर्भू येशू ह्यांच्या ओळखीने तुम्हास
कृपा व शांती िवपुल िमळत राहो.

3 देवाने तुम्हा आम्हास आपल्या गौरवासाठी व साित्वकतेसाठी बोलावले
आहे, त्याच्या ओळखीच्या द्वारे, त्याच्या दैवी सामथ्यार्ने जीवनास व सुभक्तीस
आवश्यक असलेल्या सवर् गोष्टी िदल्या आहेत. 4 त्यांच्यायोगे मोलवान व अित
महान वचने देण्यात आली आहेत; ह्यासाठी की, त्यांच्याद्वारे तुम्ही वासनेपासनू
उत्पन्न होणारी जगातील भर्ष्टता चुकवनू दैवी स्वभावाचे भागीदार व्हावे.
5 ह्याच्या कारणास्तव तुम्ही होईल िततका पर्यत्न करून आपल्या िवश्वासात
साित्वकतेची, साित्वकतेत ज्ञानाची 6 ज्ञानात इंिदर्यदमनाची, इंिदर्यदमनात
सहनशीलता आिण सहनशीलतेला सुभक्ती, 7 आिण सुभक्तीत बंधुपर्ीतीची
व बंधुपर्ीती मध्ये पर्ीतीची भर जोडा. 8 कारण हे गुण तुम्हामध्ये असनू
ते वाढते असले तर आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्या ओळखीिवषयी तुम्ही
िनरुपयोगी व िनष्फळ ठरणार नाही, असे ते तुम्हास करतील. 9 ज्याच्या ठायी
या गोष्टी नाहीत तो आंधळा आहे; अदरूदृष्टीचा आहे, त्यास आपल्या पवूी र्च्या
पापांपासनू शुद्ध झाल्याचा िवसर पडला आहे; 10 म्हणनू बंधूंनो, तुमचे पाचारण
व तुमची िनवड अढळ करण्यासाठी िवशेष पर्यत्न करा. या गोष्टी तुम्ही
केल्या तर तुम्ही कधी अडखळणार नाही. 11आिण तशा पर्कारे आपला पर्भू व
तारणारा येशू िखर्स्त ह्याच्या सावर्कािलक राज्यात जयोत्सावाने तुमचा पर्वेश
होईल.

12 या कारणास्तव, जरी तुम्हास या गोष्टी मािहत आहेत आिण पर्ाप्त
झालेल्या सत्यात तुम्ही िस्थर झाला आहा, तरी तुम्हास त्यांची नेहमीच
आठवण देण्याची काळजी घेईन. 13 मी या मंडपात आहे तोपयर्ंत तुम्हास
आठवण देऊन जागृत ठेवणे हे मला योग्य वाटते. 14 कारण मला माहीत आहे
की, आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याने मला कळवल्यापर्माणे मला माझा मंडप
लवकर काढावा लागेल. 15 आिण माझे िनघनू जाणे झाल्यानंतरही या गोष्टी,
सतत तुमच्या स्मरणात रहाव्या म्हणनू शक्य िततके करीन.

. 17:5; 9:7; 9:35
16 कारण चातुयार्ने किल्पलेल्या कथास अनुसरून आम्ही आपल्या पर्भू

येशू िखर्स्ताचे सामथ्यर् व येण्यािवषयी जे तुम्हास कळवले असे नाही तर
आम्ही त्याचे ऐश्वयर्, पर्त्यक्ष पाहणारे होतो. 17 कारण त्यास देविपत्याकडून
सन्मान व गौरव िमळाले; तेव्हा ऐश्वयर्युक्त गौरवाच्याद्वारे अशी वाणी झाली
की, “हा माझा िपर्य पुतर्, मला परमिपर्य आहे, ह्याच्यािवषयी मी संतुष्ट
आहे.” 18 त्याच्याबरोबर पिवतर् डोंगरावर असताना आकाशातनू आलेली
ही वाणी आम्ही स्वतः ऐकली. 19 िशवाय अिधक िनिश्चत असे संदेष्ट ाचे
वचन आम्हाजवळ आहे; ते काळोख्या जागी पर्काशणार् या िदव्यापर्माणे आहे
म्हणनू, तुमच्या अंतःकरणात िदवस उजाडेपयर्ंत व पर्भाततारा उगवेपयर्ंत
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तुम्ही त्याकडे लक्ष द्याल तर चांगले कराल. 20 तुम्ही पर्थम हे जाणा की,
शास्तर्लेखातील कोणताही संदेश स्वतः अथर् लावण्यासाठी झाला नाही.
21कारण कोणत्याही काळात मनुष्यांच्या इच्छेने संदेश झाला नाही,तर पिवतर्
आत्म्याने परे्िरत झालेल्या मनुष्यांनी देवाकडून आलेला संदेश िदला आहे.

2
1 पण त्या लोकात खोटे संदेष्टे झाले होते, तसे तुमच्यात खोटे िशक्षकही

होतील; ते आपली िवघातक मते चोरून लपवनू आत आणतील आिण त्यांना
ज्याने िवकत घेतले आहे त्या स्वामीला ते नाकारतील व तसे करून ते आपल्या
स्वतःवर शीघर् नाश ओढवनू घेतील. 2 पुष्कळजण त्यांच्या कामातुरपणाचे
अनुकरण करतील व सत्याच्या मागार्ची त्यामुळे िनंदा होईल. 3 आिण बनावट
गोष्टी रचनू ते लोभाने तुमच्यावर पैसे िमळवतील. त्यांच्याकिरता ठरलेला
दंड पिहल्यापासनूच िवलंब करीत नाही, अिण त्यांचा नाश डुलक्या घेत नाही.
4 कारण जर देवाने पाप करणार् या देवदतूांनाही राखले नाही पण नरकात लोटून,
गडद काळोखाच्या खाडयात न्यायासाठी अटकेत ठेवले; 5जर त्याने पिहले जग
राखले नाही पण अभक्तांच्या त्या जगावर जलपर्लय आणनू, नीितमत्त्वाचा
उपदेशक नोहा ह्यालाच केवळ इतर सात जणांसिहत सुरिक्षत ठेवले; 6जर त्याने
सदोम व गमोरा या नगरांची राख करून त्यांना नाशाची िशक्षा िदली व पुढे जे
लोक अभक्तीने वागतील त्यांच्यासाठी त्यांचे उदाहरण ठेवले, 7 आिण तेथील
दुराचार् यांचे, कामातुरपणाचे वागणे पाहनू तर्स्त झालेल्या नीितमान लोटाला
त्याने सोडवले; 8 कारण तो नीितमान मनुष्य त्यांच्यात राहनू पाहत असता
व ऐकत असता, त्यांच्या स्वैराचाराची कृत्ये पाहनू, िदवसानुिदवस, त्याच्या
नीितमान िजवाला यातना होत होत्या; 9 तर जे धािमर्कांना त्यांच्या परीके्षतनू
कसे सोडवावे व जे अनीितमान लोकांस िशक्षा भोगत न्यायाच्या िदवसासाठी
कसे राखनू, ठेवावे हे पर्भलूा कळते. 10 िवशेषतः अमंगळपणाच्या वासनेने
देहोपभोगाच्या पाठीस लागणारे व अिधकार तुच्छ मानणारे ह्यांना कसे राखनू
ठेवावे हे पर्भलूा कळते. स्वैर, स्वच्छंदी असे हे लोक, स ांिवषयी वाईट
बोलण्यात हे कचरत नाहीत. 11 पण त्याच्यापेक्षा शक्तीने व सामथ्यार्ने मोठे
असलेले देवदतूसुद्धा, त्यांच्यािवरुद्ध परमेश्वरापुढे िनंदा करून त्यांना दोषी
ठरवत नाहीत. 12 पण जे िनबुर्द्ध पर्ाणी, नैसिगर्करीत्या, धरले जाण्यास व
मारले जाण्यास जन्मास येतात त्याच्यापर्माणे हे स्वतःला न समजणार् या
गोष्टीिंवषयी वाईट बोलतात; आिण स्वतःच्या भर्ष्टतेत नाश पावतील.
13 त्यांचे वाईट होईल ह्यात त्यांना त्यांच्या वाईट करण्याचे पर्ितफळ िमळेल.
ते िदवसाच्या ख्यालीखुशालीत सुख मानतात; ते डाग व कलंक आहेत.
तुमच्याबरोबर ते जेवतात तेव्हा ते दंगली करून मजा करतात. 14 त्यांच्या
डोळ्यांत व्यिभचािरणी सदाची भरली आहे; त्यांना पापापासनू दरू राहवत नाही.
ते अिस्थर मनाच्या लोकांस मोह घालतात; त्यांचे जीव लोभाला सबकलेले
आहे. ते शापगर्स्त लोक आहेत; 15 ते सरळ मागर् सोडून बहकले आिण बौराचा
पुतर् बलाम ह्याच्या मागार्स लागलेत; त्यास अनीतीचे वेतन िपर्य वाटले.



2:16 427 पेतर्ाचे दुसरे पतर् 3:10

16 तरी त्याच्या अनाचाराचा िनषेध झाला; मुक्या गाढवीने मनुष्यासारख्या
आवाजात बोलनू संदेष्ट ाच्या वेडेपणाला आळा घातला. 17 ते पाणी नसलेले
झरे आहेत, ते वार् याने िवखरलेले ढग आहेत आिण अंधाराचा गडद काळोख
त्यांच्यासाठी राखलेला आहे. 18 कारण जेव्हा, चुकीने वागणार् या लोकांमधनू
कोणी बाहेर िनघाले असतील, तेव्हा हे लोक मखूर्पणाच्या,मोठ ा, फुगीर गोष्टी
बोलनू, त्यांना देहाच्या वासनांद्वारे कामातुरपणाने भरूळ घालतात. 19 त्यांना ते
स्वातं याचे वचन देतात तेव्हा स्वतः दुष्टतेचे दास असतात कारण ज्याच्याकडून
कोणी िजंकलेला आहे त्याच्या दासपणातही तो आणलेला आहे. 20 कारण
त्यांना आपला पर्भू व तारणारा येशू िखर्स्त ह्याचे ज्ञान होऊन, ते जगाच्या
घाणीतनू बाहेर िनघाल्यावर त्यांनी पुन्हा त्या घाणीत अडकून, जर स्वतःला
असहाय्य करून घेतले, तर त्यांची शेवटची िस्थती त्यांच्या पिहल्या िस्थतीहनू
अिधक वाईट होते. 21 कारण त्यांना नीितमत्त्वाचा मागर् समजल्यावर, त्यांनी
िदलेली पिवतर् आज्ञा सोडून देऊन त्यांनी मागे िफरावे, हे होण्यापेक्षा, त्यांना
त्याचे ज्ञान झाले नसते तर त्यांच्यासाठी ते बरे झाले असते. 22 कारण कुतरे्
आपल्या ओकीकडे पुन्हा िफरते आिण धुतल्या नंतर डुकरीण लोळण्यासाठी
घाणीत िशरते, ही जी खरी म्हण ितच्यापर्माणे हे त्यांना झाले आहे.

3
1 िपर्यजनहो, आता हे दुसरे पतर् मी तुम्हास िलिहत आहे, या दोन्हीमध्ये

मी तुम्हास आठवण देऊन तुमचे िनमर्ळ मन जागृत करीत आहे. 2 ह्यासाठी
की, पिवतर् संदेष्ट ांनी अगोदर सांिगतलेल्या वचनांची आिण जो आपला
पर्भू व तारणारा आहे त्याने तुमच्या परे्िषताद्वारे िदलेल्या आजे्ञची आठवण
तुम्ही ठेवावी. 3 पर्थम हे ध्यानात ठेवा की, स्वतःच्या वासनेपर्माणे चालणारे,
थट्टाखोर लोक शेवटल्या िदवसात थट्टा करीत येऊन म्हणतील, 4 त्याच्या
येण्याचे वचन कोठे आहे? कारण पवूर्ज िनजले तेव्हापासनू सवर् गोष्टी जश्या
उत्प ीच्या पर्ारंभापासनू होते तसेच चालू आहे. 5 कारण ते हे जाणनूबुजनू
िवसरतात की, देवाच्या शब्दाने आकाश आिण पाण्यातनू पाण्याच्या योगे
घडलेली अशी पृथ्वी ही झाली. 6 त्याच्यायोगे, तेव्हाच्या जगाचा पाण्याने
बुडून नाश झाला. 7पण, आताचे आकाश व पृथ्वी ही त्याच शब्दाने अग्नीसाठी
राखलेली असनू, ती न्यायािनवाडाच्या व भक्तीहीन लोकांच्या नाशाचा िदवस
येईपयर्ंत राखनू ठेवलेली आहेत.

8 पण िपर्यजनहो, ही एक गोष्ट तुम्ही िवसरू नये की, पर्भलूा एक िदवस
हजार वषार्संमान आिण हजार वष एका िदवसासमान आहेत. 9 िकत्येक लोक
ज्याला उशीर म्हणतात तसा उशीर पर्भू आपल्या वचनािवषयी करीत नाही.
तर तो तुमच्यािवषयी फार सहनशील आहे. कोणाचा नाश व्हावा अशी त्याची
इच्छा नाही, तर सवार्नंी पश्चा ाप करावा अशी आहे.

10 तरी चोर येतो तसा पर्भचूा िदवस येईल; त्यािदवशी आकाश मोठा नाद
करीत नाहीसे होईल, सृिष्टतत्त्वे तापनू िवरघळतील आिण पृथ्वी ितच्यावरील
कामे जळून जातील.
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11 या सवर् गोष्टी जर लयास जाणार आहेत म्हणनू तुम्ही पिवतर् आचरणात
व सुभक्तीत राहनू देवाचा िदवस येण्याची वाट पाहत व तो िदवस लवकर
यावा म्हणनू खटपट करीत तुम्ही कशा पर्कारचे लोक असावे बरे? 12 देवाच्या
त्या िदवसामुळे आकाश जळून लयास जाईल आिण सृिष्टतत्त्वे अत्यंत तापनू
िवतळतील. 13 तरी ज्यामध्ये नीितमत्त्व राहते, असे नवे आकाश व नवे पृथ्वी
त्याच्या वचनापर्माणे आपण वाट पाहत आहोत.

14 म्हणनू िपर्यजनहो, या गोष्टीचंी वाट पाहता असता, तुम्ही त्याच्या
दृष्टीने िनदो र्ष व िनष्कलंक असे शांतीत असलेले आढळावे म्हणनू होईल िततका
पर्यत्न करा. 15 आिण आपल्या पर्भचूी सहनशीलता हे तारणच आहे असे
समजा. आपला िपर्य बंधू पौल ह्याला देण्यात आलेल्या ज्ञानापर्माणे त्यानेही
तुम्हास असेच िलिहले आहे. 16 आिण त्याने आपल्या सवर् पतर्ांत या गोष्टीचंा
उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये समजण्यास किठण अशा काही गोष्टी आहेत
आिण जे अिशिक्षत व अिस्थर माणसे इतर शास्तर्लेखांचा जसा िवपरीत अथर्
करतात तसा ह्यांचािह करतात; अशाने आपल्या स्वतःच्या नाशाला कारणीभतू
होतात.

17 तर िपर्यजनहो, तुम्हास या गोष्टी तुम्हास पवूी र्पासनू कळत आहेत,
म्हणनू तुम्ही अनीितमान लोकांच्या भर्ांतीपर्वाहात सापडून आपल्या
िस्थरतेतनू ढळू नये ह्यासाठी जपनू राहा. 18आिण आपला पर्भू व तारणारा येशू
िखर्स्त ह्याच्या कृपेत व ज्ञानात वाढत जा. त्यास आता आिण सवर्काळपयर्ंत
गौरव असो. आमेन.
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योहानाचे पिहले पतर्

हे पतर् लेखक ओळखत नाही, परंतु मंडळीची मजबतू, सातत्त्यपणूर् आिण
सुरुवातीची साक्ष िशष्य आिण परे्िषत योहानाला संबोिधत करते (लकू 6:13,
14). जरी या पतर्ामध्ये योहानाचे नाव कधीही नमदू केलेले नसले तरी,
तीन सुस्पष्ट सचूना त्याच्याकडे आहेत ज्यांनी त्याला लेखक म्हणनू िनदिशत
केले आहे. पिहले, दुसर्या शतकाच्या सुरुवातीच्या लेखकांनी त्याला लेखक
म्हणनू संदिभर्त केले. दुसरे, पतर्ांमध्ये योहानाच्या शुभवतर्मानामध्ये समान
शब्दसंगर्ह आिण लेखन शैली समािवष्ट आहे. ितसरे, लेखकाने िलिहले की
त्याने येशचू्या शरीराला पािहले आिण स्पशर् केले होते,जो परे्िषताच्या बाबतीत
नक्कीच सत्य होते (1 योहान 1:1-4; 4:14).

साधारण इ.स. 85 - 95.
योहानाने इिफस येथे आपल्या जीवनाच्या नंतरच्या भागात पतर् िलिहले,

िजथे त्याने आपले बहुतेक वृद्ध आयुष्य घालवले.

योहानाच्या पिहल्या पतर्ाचे परे्क्षक पतर्ामध्ये स्पष्टपणे सिूचत नाहीत.
तथािप, सामगर्ीवरून असे सिूचत होते की योहानाने िवश्वासूंना िलिहले (1
योहान 1:3, 4; 2:12-14). हे शक्य आहे की याला अनेक िठकाणी संतांना
उदे्दशनू िलिहण्यात आले आहे. सामान्यत: सवर्तर् िखर्स्ती लोकांना, 2:1,
“अहो माझ्या मुलांनो.”

योहानाने सहभागीतेची उन्नती करण्यासाठी, जेणेकरून पापापासनू
आपल्याला वाचता येण्याकिरता, तारणपर्ाप्तीचे पणूर् आश्वासन देण्यासाठी,
िवश्वासात िखर्स्ताबरोबर वैयिक्तक सहभािगता आणण्यासाठी आिण आपण
आनंदाने भरले जावे यासाठी हे पतर् िलिहले. योहान िवशेषतः मंडळीपासनू
िवभक्त झालेल्या खोट ा िशक्षकांचा पर्श्न सोडवतो आिण जे लोक सुवातच्या
सत्यापासनू दरू जाण्याचा पर्यत्न करीत होते.

परमेश्वराशी सहभागीता
रूपरेषा
1. येशचूी मानवी देह धारण करण्याची वास्तिवकता — 1:1-4
2. सहभागीता — 1:5-2:17
3. फसवणकू ओळखणे — 2:18-27
4. सद्यिस्थतीत पिवतर् राहण्याची परे्रणा — 2:28-3:10
5. आश्वासनासाठी आधार म्हणनू परे्म — 3:11-24
6. खोट ा आत्म्याची पारख — 4:1-6
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7. पिवतर्तेची आवश्यक — 4:7-5:21

. 1:1-5
1 जे आरंभापासनू होते, ते आम्ही ऐकले आहे, आमच्या डोळ्यांनी आम्ही जे

पािहले आिण न्याहाळले आहे, जे आमच्या हातांनी हाताळले त्याच जीवनाच्या
शब्दािवषयी आम्ही सांगतो. 2 ते जीवन आम्हास पर्कट झाले. आम्ही ते
पािहले आहे; त्यािवषयी आम्ही साक्ष देतो आिण आम्ही त्या सावर्कािलक
जीवनािवषयी तुम्हास घोषणा करीत आहोत. ते जीवन िपत्याजवळ होते आिण
ते आम्हास पर्कट केले गेले. 3 आम्ही जे पािहले व ऐकले आहे ते आम्ही
आता तुम्हांलाही घोिषत करीत आहोत, यासाठी की तुमचीही आमच्यासोबत
सहभािगता असावी. आमची सहभािगता तर देविपता व त्याचा पुतर् येशू
िखर्स्त याजबरोबर आहे. 4 तुमचा-आमचा आनंद पणूर् व्हावा म्हणनू आम्ही या
गोष्टी तुम्हास िलिहतो.

5 जो संदेश आम्ही त्याच्यापासनू ऐकला आहे तोच आम्ही तुम्हास सांगत
आहोत, देव पर्काश आहे आिण त्याच्याठायी मुळीच अंधार नाही.

6 जर आम्ही म्हणतो की, आमची देवाबरोबर सहभािगता आहे पण पापाच्या
अंधारामध्ये आम्ही जगतो तर आम्ही खोटे बोलत आहोत व सत्याला अनुसरत
नाही. 7 पण जसा तो पर्काशात आहे तसे जर आपण पर्काशात चालत
असलो तर आपली एकमेकांबरोबर सहभािगता आहे आिण त्याचा पुतर् येशू
ह्याचे रक्त आपल्याला सवर् पापांपासनू शुद्ध करते. 8 जर आम्ही असे म्हणतो
की, आमच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही, तर आम्ही स्वतःला फसवतो आिण
आपल्याठायी सत्य नाही. 9 जर आपण आपली पापे कबलू करतो, तर तो
िवश्वासू व न्यायी आहे म्हणनू आपल्या पापांची क्षमा करील आिण आपल्याला
सवर् अनीतीपासनू शुद्ध करील. 10 जर आम्ही म्हणतो की आम्ही पाप केले नाही
तर आम्ही त्यास लबाड ठरवतो आिण त्याचे वचन आपल्याठायी नाही.

2
1 माझ्या िपर्य मुलांनो, तुम्ही पाप करू नये यासाठी मी तुम्हास या

गोष्टी िलहीत आहे, पण जर तुम्हांपैकी एखादा पाप करतो तर त्याच्यासाठी
िपत्याजवळ आपला कैवारी येशू िखर्स्त जो नीितमान तो आहे. 2 तो केवळ
आमच्याच पापासाठी नव्हे तर सगळ्या जगाच्याही पापांबद्दल पर्ायिश्च
झाला आहे.

3जर आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो तर आम्ही त्यास खर्या अथार्ने ओळखले
आहे. 4 जो कोणी असे म्हणतो, “मी देवाला ओळखतो!” परंतु त्याच्या आज्ञा
पाळत नाही तर तो खोटे बोलत आहे; आिण त्याच्याठायी सत्य नाही. 5पण जर
कोणी त्याच्या वचनापर्माणे चालतो, तर त्यांच्यामध्ये देवाची पर्ीती पणूर्त्वास
गेली आहे. ह्यावरून आपल्याला कळून येते की, आपण त्याच्याठायी आहोत.
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6मी देवामध्ये राहतो असे म्हणणार्याने, जसा येशू िखर्स्त चालला तसे चालले
पािहजे.

7 िपर्यांनो, मी तुम्हास नवी आज्ञा िलहीत नाही, परंतु जी आज्ञा तुम्हास
आरंभापासनू देण्यात आली आहे तीच जुनी आज्ञा िलिहतो; जे वचन तुम्ही
ऐकले ते ती जुनी आज्ञा होय. 8 तरीही मी एकपर्कारे नवी आज्ञा िलहीत आहे.
ती िखर्स्तात आिण तुमच्यात सत्य आहे कारण अंधार नाहीसा होत आहे व
खरा पर्काश अगोदरपासनूच पर्काशत आहे. 9मी पर्काशात आहे असे म्हणनू
जो आपल्या भावांचा दे्वष करतो तो अजनू अंधारांतच आहे. 10 जो आपल्या
भावावर परे्म करतो तो पर्काशात राहतो आिण त्याच्यामध्ये अडखळण्याचे
कारण नसते. 11 पण जो आपल्या भावाचा दे्वष करतो तो अंधारात आहे. तो
अंधारात जगत आहे व तो कोठे जात आहे हे त्यास कळत नाही कारण अंधाराने
त्याचे डोळे आंधळे केलेले आहेत.

12 िपर्य मुलांनो, मी तुम्हास िलहीत आहे कारण िखर्स्ताच्या नावामुळे
तुमच्या पापांची तुम्हास क्षमा झालेली आहे. 13 विडलांनो, मी तुम्हास
िलिहतो कारण जो सुरुवातीपासनू अिस्तत्वात आहे, त्यास तुम्ही ओळखता.
तरुणांनो, मी तुम्हास िलहीत आहे कारण दुष्टावर तुम्ही िवजय िमळवला आहे.
लहान मुलांनो, मी तुम्हास िलहीले आहे, कारण तुम्ही िपत्याला ओळखता.
14 विडलांनो, मी तुम्हास िलहीत आहे कारण तुम्हास िपता माहीत आहे.
विडलांनो, मी तुम्हास िलिहले कारण जो सुरुवातीपासनू अिस्तत्वात आहे
त्याची तुम्हास ओळख झाली आहे. तरुणांनो, मी तुम्हास िलिहले कारण तुम्ही
बळकट आहात; देवाचे वचन तुमच्यामध्ये राहते कारण तुम्ही दुष्टावर मात
केली आहे.

15 जगावर िकंवा जगातील गोष्टीवंर पर्ीती करू नका. जर कोणी जगावर
पर्ीती करीत असेल तर त्याच्याठायी िपत्याची पर्ीती नाही. 16 कारण जगात
जे सवर् आहे ते, म्हणजे देहाची वासना, डोळ्यांची वासना व संसारािवषयीची
फुशारकी ही िपत्यापासनू नाहीत, तर जगापासनू आहेत. 17 जग व जगातील
वासना नाहीशा होत आहेत. पण जो देवाच्या इच्छेपर्माणे करतो तो
सवर्काळपयर्ंत जगेल.

18 मुलांनो, शेवट जवळ आला आहे व तुम्ही ऐकल्यापर्माणे िखर्स्तिवरोधी
येत आहेत आिण आताच पुष्कळ िखर्स्तिवरोधक उठले आहेत; ह्यावरून
आपल्याला िदसनू येते की, ही शेवटली घटका आहे. 19 आपल्यातनूच ते
िनघाले तरी ते आपले नव्हते; ते आपले असते तर आपल्याबरोबर रािहले असते;
त्यांच्यातील कोणीही आपला नाही हे पर्कट व्हावे म्हणनू ते िनघाले. 20 पण
जो पिवतर् त्याच्यापासनू तुमचा आत्म्याने अिभषेक केला आहे म्हणनू तुम्हा
सवार्नंा सत्य माहीत आहे. 21 तुम्हास सत्य कळत नाही म्हणनू मी तुम्हास
िलहीले आहे असे नाही, तुम्हास ते कळते म्हणनू आिण कोणतीही लबाडी
सत्यापासनू नाही, म्हणनू िलिहले आहे.

22 येशू हा िखर्स्त आहे असे नाकारणारा लबाड नाही काय? जो िपत्याला
आिण पुतर्ाला नाकारतो तोच िखर्स्तिवरोधी आहे. 23 जो कोणी पुतर्ाला
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नाकारतो त्यास िपता लाभत नाही पण जो पुतर्ाला स्वीकारतो त्यास िपता
लाभला आहे. 24 तुमच्यािवषयी जे म्हणावयाचे तर, जे तुम्ही आरंभापासनू
ऐकले ते तुम्हामध्ये राहो. जे तुम्ही आरंभापासनू ऐकले ते जर तुम्हामध्ये रािहले,
तर तुम्हीही पुतर्ामध्ये व िपत्यामध्ये रहाल. 25आिण देवाने आम्हास जे देण्याचे
अिभवचन िदले आहे ते म्हणजे सावर्कािलक जीवन होय.

26 जे तुम्हास फसिवण्याचा पर्यत्न करीत आहेत त्यांच्यािवषयी मी तुम्हास
या गोष्टी िलहीत आहे. 27 पण तुम्हािवषयी म्हणावयाचे तर, त्याच्याकडून
तुमचा अिभषेक झाला तो तुम्हामध्ये राहतो, तेव्हा तुम्हास कोणी िशकिवण्याची
गरज नाही, त्याचा अिभषेक तो सत्य आहे, खोटा नाही तुम्हास सवर्
गोष्टीिंवषयी िशकिवतो त्यापर्माणे व त्याने तुम्हास िशकिवल्यापर्माणे तुम्ही
त्यांच्यामध्ये राहा.

28 म्हणनू आता, िपर्य मुलांनो, िखर्स्तामध्ये राहा, यासाठी की, जेव्हा
िखर्स्त पर्कट होइल, तेव्हा आम्हास धैयर् िमळेल व जेव्हा तो परत येतो तेव्हा
त्याच्याद्वारे आम्ही लिज्जत केले जाणार नाही. 29जर तुम्हास माहीत आहे की,
िखर्स्त नीितमान आहे तर जे लोक चांगले काम करतात ते देवाचे पुतर् आहेत
हे देखील तुम्हास कळेल.

3
1 आपल्याला देवाची मुले हे नाव िमळाले ह्यात देव िपत्याने आपल्याला

केवढे पर्ीतीदान िदले आहे पाहा आिण आपण तसे आहोत ह्यामुळे जग
आपल्याला ओळखीत नाही कारण त्यांनी त्यास ओळखले नाही. 2 िपर्यांनो,
आता आम्ही देवाची मुले आहोत आिण भिवष्यकाळात आम्ही कसे असू हे
आम्हास माहीत नाही. तरीही आम्हास माहीत आहे की, जेव्हा िखर्स्त पुन्हा
येईल, तेव्हा आम्ही त्याच्यासारखे अस,ू कारण तो जसा आहे तसे आम्ही त्यास
पाह.ू 3 आिण ज्या पर्त्येकाने ही आशा िखर्स्तावर ठेवली आहे, जसा िखर्स्त
शुद्ध आहे, तसा तो आपणाला शुद्ध करतो.

4 पर्त्येकजण जो पाप करतो तो िनयमशास्तर्ाचे उल्लंघन करतो कारण
पाप हे िनयमशास्तर्ाचे उल्लंघन आहे. 5 तुम्हास माहीत आहे की, पापे
हरण करण्यासाठी तो पर्कट झाला; त्याच्याठायी पाप नाही. 6 जो कोणी
त्याच्याठायी राहतो तो पाप करीत नाही. जो कोणी पाप करीतो त्याने त्यास
पािहले नाही आिण त्यास ओळखलेही नाही.

7 िपर्य मुलांनो, तुम्हास कोणी फसवू नये. तो जसा नीितमान आहे तसा
िखर्स्त नीतीने चालणाराही न्यायसंपन्न आहे. 8 जो पाप करतो तो सैतानाचा
आहे कारण सैतान आरंभापासनू पाप करीत आहे आिण सैतानाची कामे नष्ट
करण्यासाठीच देवाचा पुतर् पर्कट झाला.

9जो कोणी देवापासनू जन्मलेला आहे तो पाप करीत नाही कारण त्याचे बीज
त्यांच्यामध्ये राहते. त्यामुळे तो पापात राहू शकत नाही कारण तो देवापासनू
जन्मला आहे. 10ह्यावरून देवाची मुले व जी सैतानाची मुले उघड िदसनू येतात.
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जो कोणी नीितमत्त्वाने वागत नाही तो देवाचा नाही व जो आपल्या भावावर
पर्ीती करीत नाही तोही नाही. 11 आपण एकमेकांवर पर्ीती करावी, हा संदेश
आपण आरंभापासनू ऐकला तो हाच आहे. 12 काईन त्या दुष्टाचा होता व त्याने
आपल्या भावाचा वध केला त्याच्यासारखे आपण नसावे. त्याने त्याचा वध
कशासाठी केला? कारण काइनाची कृत्ये दुष्ट होती आिण तर त्याच्या भावाची
कृत्ये न्यायी होती.

13 बंधनूो, जर जग तुमचा दे्वष करते तर त्याचे आश्चयर् मानू नका.
14 आपल्याला माहीत आहे की, आपण मरणातनू जीवनात गेलो आहोत कारण
आपण आपल्या बंधवूर पर्ीती करतो. जो पर्ीती करत नाही तो मरणात राहतो.
15 जो कोणी आपल्या भावाचा दे्वष करतो, तो खुनी आहे आिण तुम्हास माहीत
आहे की, खुनी मनुष्याच्या ठायी सावर्कािलक जीवन राहत नाही. 16 िखर्स्ताने
आपल्यासाठी स्वतःचा जीव िदला. यामुळे पर्ीती काय आहे ते आपल्याला
समजते. म्हणनू आपणदेखील आपल्या भावासाठी जीव िदला पािहजे. 17 जर
कोणाजवळ जिगक संप ी आहे आिण त्याचा भाऊ गरजवंत आहे हे पाहनूही
त्याच्यावर दया करीत नाही तर त्याच्यामध्ये देवाची पर्ीती राहते कसे म्हणू
शकतो?

18 िपर्य मुलांनो, आपण शब्दाने िकंवा जीभेने नव्हे, तर कृतीने व खरेपणाने
पर्ीती करावी. 19 यावरुन आपण ओळखू की आपण सत्याचे आहोत व
त्याच्यासमोर आपल्या अंतःकरणाला धैयर् देऊ, 20कारण जर आपले अंतःकरण
आपल्याला दोषी ठरवते, तर आपल्या अंतःकरणापेक्षा देव थोर आहे आिण तो
सवर्काही जाणतो.

21 िपर्य िमतर्ांनो, वाईट करण्याबद्दल जर आमची अंतःकरणे आम्हास दोष
देत नाहीत तर देवाकडे जाण्यासाठी आम्हास धैयर् आहे. 22 आिण आपण जे
काही मागतो ते त्याच्यापासनू आपल्याला िमळते कारण आपण त्याच्या आज्ञा
पाळतो आिण त्यास जे आवडते ते करतो.

23 तो आम्हास अशी आज्ञा आहे की, त्याचा पुतर् येशू िखर्स्त ह्याच्या
नावावर आम्ही िवश्वास ठेवावा आिण त्याने आपल्याला आज्ञा िदल्यापर्माणे
एकमेकांवर पर्ीती करावी. 24जो देवाची आज्ञा पाळतो तो त्याच्यामध्ये राहतो
आिण देव त्याच्यात राहतो आिण त्याने जो पिवतर् आत्मा आपल्याला िदला,
त्यावरून आपल्याला कळून येते की, तो आपल्याठायी राहतो.

4

1 िपर्यांनो, पर्त्येक आत्म्यावर िवश्वास ठेवू नका परंतु ते आत्मे देवापासनू
आहेत िकंवा नाहीत याची परीक्षा करा कारण जगात पुष्कळ खोटे संदेष्टे िनघाले
आहेत. 2 अशापर्कारे तुम्ही देवाचा आत्मा ओळखा “येशू िखर्स्त देह धारण
करून आला.” हे जो पर्त्येक आत्मा कबलू करतो तो देवापासनू आहे. 3 आिण
जो पर्त्येक आत्मा येशलूा कबलू करत नाही, तो देवापासनू नाही. हाच
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िखर्स्तिवरोधकाचा आत्मा आहे; तो येणार हे तुम्ही ऐकले आहे. तो जगात
आताही आहे.

4माझ्या िपर्य मुलांनो, तुम्ही देवाचे आहात आिण त्यांना तुम्ही िजंकले आहे
कारण जगामध्ये जो आहे त्याच्यापेक्षां जो तुमच्यामध्ये आहे; तो महान देव
आहे. 5 ते आत्मे जगाचे आहेत म्हणनू ते जगाच्या गोष्टी बोलतात व जग
त्यांचे ऐकते. 6 पण आम्ही देवाचे आहोत. जो देवाला ओळखतो तो आपले
ऐकतो. परंतु जो देवाचा नाही तो आपले ऐकत नाही. अशा रीतीने सत्य पर्कट
करणारा आत्मा कोणता आिण फसवणारा आत्मा कोणता हे आपण ओळखतो.

7 िपर्यांनो, आपण एकमेकांवर पर्ीती करावी कारण पर्ीती देवाकडून आहे
आिण जो कोणी पर्ीती करतो तो पर्त्येकजण देवापासनू जन्मला आहे आिण
देवाला ओळखतो. 8 जो पर्ीती करीत नाही, तो देवाला ओळखत नाही कारण
देव पर्ीती आहे. 9 देवाने आपला एकुलता एक पुतर् या जगात पाठिवला
यासाठी की त्याच्याद्वारे आम्हास जीवन िमळावे. अशापर्कारे त्याने त्याची
आम्हावरील पर्ीती दाखवली आहे. 10 आम्ही देवावर पर्ीती केली असे
नाही तर त्याने आम्हावर पर्ीती केली व आपल्या एकुलत्या एका पुतर्ाला
आमच्या पापांकिरता पर्ायिश्च म्हणनू पाठवले; यातच खरी पर्ीती आहे.
11 िपर्यांनो, जर देवाने आमच्यावर अशापर्कारे पर्ीती केली तर आम्ही
एकमेकांवर पर्ीती केलीच पािहजे. 12 देवाला कोणी कधीही पािहले नाही पण
जर आपण एकमेकांवर पर्ीती केली तर देव आपल्यामध्ये राहतो व त्याची
पर्ीती आपल्यात पणूर् होते.

13 अशापर्कारे आम्हास समजू शकते की तो आमच्यामध्ये राहतो व आम्ही
त्याच्यामध्ये राहतो, त्याने त्याच्या आत्म्यातनू आपल्याला िदले आहे. 14 ही
गोष्ट आम्ही पािहली आहे व आम्ही साक्ष देतो की, जगाचा तारणारा म्हणनू
िपत्याने पुतर्ाला पाठवले आहे. 15 जर कोणी “येशू हा देवाचा पुतर् आहे”
हे कबलू करतो तर त्याच्याठायी देव राहतो आिण देव त्यांच्यामध्ये राहतो.
16 आिण म्हणनू आम्ही ओळखतो आिण त्या पर्ीतीवर आम्ही िवश्वास ठेवतो
की, जी देवाने आमच्यावर केली. देव पर्ीती आहे आिण जो पर्ीतीत राहतो तो
देवामध्ये राहतो आिण देव त्यामध्ये राहतो.

17ह्यात आपल्यामध्ये पर्ीती पणूर् केलेली आहे यासाठी की, न्याय ठरण्याच्या
िदवशी आम्हास धैयर् असावे, कारण जसा तो आहे तसेच आपणही या जगात
आहोत. 18 पर्ीतीच्या ठायी िभती नसते. इतकेच नव्हे तर पणूर् पर्ीती भीती
घालवनू देते. भीतीमध्ये शासन आहे आिण भीती बाळगणारा पर्ीतीमध्ये पणूर्
झालेला नाही. 19 पिहल्याने त्याने आपणावर पर्ीती केली, म्हणनू आपण
पर्ीती करतो. 20 “मी देवावर पर्ीती करतो,” असे म्हणनू जर कोणी आपल्या
बंधचूा दे्वष करील, तर तो लबाड आहे कारण डोळ्यांपुढे असलेल्या आपल्या
बंधवूर जो पर्ीती करीत नाही तर त्यास न पािहलेल्या देवावर पर्ीती करता
येणे शक्य नाही. 21 जो देवावर पर्ीती करतो त्याने आपल्या बंधवूरही पर्ीती
करावी, ही िखर्स्ताची आपल्याला आज्ञा आहे.
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5
1 येशू हा िखर्स्त आहे, असा जो कोणी िवश्वास धरतो तो देवापासनू

जन्मलेला आहे आिण जो कोणी जन्म देणार्यावर पर्ीती करतो. तो
त्याच्यापासनू जन्मलेल्यावरही पर्ीती करतो. 2 देवावर पर्ीती करण्याने व
त्याच्या आज्ञा पाळण्याने आम्ही ओळखतो की आम्ही देवाच्या मुलांवर पर्ीती
करतो. 3 देवावर पर्ीती करणे म्हणजे त्याच्या आज्ञापालन करणे आिण त्याच्या
आज्ञा कठीण नाहीत. 4 कारण पर्त्येकजण जो देवापासनू जन्मला आहे तो
जगावर िवजय िमळवतो आिण ज्याने जगावर जय िमळवला तो म्हणजे आपला
िवश्वास.

5 येशू हा देवाचा पुतर् आहे असा िवश्वास धरणार्यािशवाय जगावर िवजय
िमळिवणारा कोण आहे? 6 जो आमच्याकडे पाणी व रक्त यांच्यासह आला तो
हाच म्हणजे येशू िखर्स्त; केवळ पाण्याद्वारेच नाही तर पाणी आिण रक्ताद्वारे
आला. 7 आत्मा हा साक्ष देणारा आहे कारण आत्मा सत्य आहे. 8 साक्ष देणारे
तीन साक्षीदार आहेत. आत्मा, पाणी आिण रक्त, या ितघांची एकच साक्ष
आहे. 9 जर आम्ही मनुष्यांनी िदलेली साक्ष स्वीकारतो, तर देवाने िदलेली
साक्ष त्यांच्या साक्षीहनू अिधक महान आहे. देवाने आपणास िदलेली साक्ष ही
त्याच्या पुतर्ािवषयीची आहे. 10 जो कोणी देवाच्या पुतर्ावर िवश्वास ठेवतो
त्याच्या स्वतःमध्ये ही साक्ष आहे. जो देवाच्या साक्षीवर िवश्वास ठेवत नाही,
त्याने देवाला लबाड ठरवले आहे कारण देवाने आपल्या स्वतःच्या पुतर्ाबाबत
िदलेल्या साक्षीवर त्याने िवश्वास ठेवला नाही. 11 आिण देवाची जी साक्ष आहे
तीही आहे की, देवाने आपल्याला सावर्कािलक जीवन िदले आहे आिण हे जीवन
त्याच्या पुतर्ाच्या ठायी आहे. 12 ज्याच्याजवळ पुतर् आहे त्यास जीवन आहे
पण ज्याच्याजवळ पुतर् नाही त्यास जीवन नाही.

13 जे देवाच्या पुतर्ाच्या नावावर िवश्वास ठेवतात त्यांना मी या गोष्टी
िलहीत आहे, यासाठी की, तुम्हास सावर्कािलक जीवन लाभले आहे, यािवषयी
तुम्हास कळावे.

14आिण आम्हास देवामध्ये धैयर् आहे की, आपण त्याच्या इच्छेपर्माणे काही
मािगतले तर तो आपले ऐकेल. 15 आिण आपण जे काही मागतो ते तो ऐकतो,
हे आपल्याला ठाऊक आहे म्हणनू ज्या मागण्या आपण त्याच्याजवळ केल्या
आहेत त्या आपल्याला िमळाल्या आहेत हेही आपल्याला ठाऊक आहे.

16 जर एखाद्याला त्याचा बंधू पापात पडलेला िदसला आिण त्याचा पिरणाम
मरण नसेल तर त्याने त्याच्याकरता पर्ाथर्ना करावी आिण देव त्यास जीवन
देईल. ज्याचा पिरणाम मरण नाही असे पाप करणार् यास ते देईल. ज्याचा
पिरणाम मरण आहे असेही पाप आहे आिण त्यासाठी त्याने िवनंती करावी असे
मी म्हणत नाही. 17 सवर् अनीती हे पाप आहे, पण असेही पाप आहे ज्याचा
पिरणाम मरण नाही.

18 आम्ही जाणतो की, जो कोणी देवाचे मलू झाला आहे तो पाप करीत
राहत नाही. जो देवापासनू जन्मला आहे. देव स्वतः त्याचे संरक्षण करतो
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आिण सैतान त्यास हात लावू शकत नाही. 19 आम्हास माहीत आहे की आम्ही
देवाचे आहोत आिण संपणूर् जग हे त्या वाईटाच्या िनयंतर्णाखाली आहे. 20पण
आम्हास माहीत आहे की देवाचा पुतर् आला आहे व त्याने आम्हास समजबुद्धी
िदलेली आहे, यासाठी की, जो खरा आहे त्यास आम्ही ओळखावे आिण जो
खरा आहे त्याच्याठायी म्हणजे त्याचा पुतर् येशू िखर्स्त ह्याच्याठायी, आपण
आहोत. हाच खरा देव आहे आिण तो सावर्कािलक जीवन आहे.

21 माझ्या मुलांनो, स्वतःला मतूी र्पजेूपासनू दरू राखा.
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योहानाचे दुसरे पतर्

या पतर्ाचा लेखक परे्िषत योहान आहे. तो स्वतःचा 2 योहान 1 मध्ये
वडील म्हणनू वणर्न करतो. पतर्ाचे शीषर्क योहानाचे दुसरे पतर् आहे. परे्िषत
योहानाचे नाव धारण करणार्या 3 पतर्ाच्या मािलकेतील हे दुसरे पतर् आहे.
योहानाचे दुसरे पतर् याचे लक्ष हे आहे की खोट ा िशक्षकांनी योहानाच्या
मंडळ्यांमध्ये एक पिरवतर्नाची सेवा चालिवली होती, धमार्ंतर करण्यासाठी
पर्यत्न केले होते आिण िखर्स्ती आदराितथ्याचा फायदा त्यांच्या कारणास्तव
पुढे नेण्यासाठी केला.

साधारण इ.स. 85 - 95.
कदािचत िलिखत स्थान इिफस असेल.

योहानाचे दुसरे पतर् हे एक पतर् आहे ज्याला िपर्य स्तर्ी आिण ितची मुले
म्हणनू ओळखल्या जाणार्या एका मंडळीला संबोिधत केले आहे.

योहानाने आपले दुसरे पतर् “स्तर्ी व ितची मुले” यांच्या िवश्वासपूणाबद्दल
त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आिण परे्माने चालत राहण्याकिरता आिण
देवाच्या आजे्ञमध्ये राहण्यासाठी पर्ोत्सािहत करण्यासाठी िलिहले. त्यांनी
खोटया िशक्षकांिवरूद्ध ितला सावध केले आिण ितला कळवले की तो लवकरच
भेट देणार आहे. योहान ितच्या “बिहणीला” देखील अिभवादन करतो.

िवश्वास ठेवणार्यांचा िववेक
रूपरेषा
1. अिभवादन — 1:1-3
2. परे्मात सत्य राखणे — 1:4-11
3. चेतावणी — 1:5-11
4. अंितम अिभवादन — 1:12, 13
1-2 विडलांकडून देवाने िनवडलेली स्तर्ी कुिरया व ितच्या मुलांना, सत्यात

सहभागी असलेल्या लोकांपर्माणे ज्यांच्यावर मी पर्ीती करतो आिण
तुमच्यावर पर्ीती करणारा मी एकटाच नाही, तर ज्यांची सत्याशी ओळख
झाली आहे असे इतर सवर्जणसुद्धा पर्ीती करतात. या सत्यामुळे जे
आमच्यामध्ये असते, ते आमच्यामध्ये सवर्काळ राहील. 3 देविपत्यापासनू
आिण त्याचा पुतर् पर्भू येशू िखर्स्त याजपासनू कृपा, दया व शांती ही सत्यात
व पर्ीतीत आपणाबरोबर राहोत. 4 िपत्याने आपल्याला िदलेल्या आजे्ञपर्माणे
तुझी काही मुले सत्यात चालतात असे मला िदसनू आले यावरुन मला फार
आनंद झाला.
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5आिण िस्तर्ये, मी तुला आता, िवनंती करतो की, आपण एकमेकांवर पर्ीती
करावी. ही मी तुला नवी आज्ञा करतो असे नाही, तर जी पर्ारंभापासनू देण्यात
आली आहे तीच िलिहतो. 6 आिण त्याच्या आजे्ञत चालणे म्हणजेच पर्ीती
करणे होय. हीच आज्ञा आहे जी तुम्ही पर्ारंभापासनू ऐकले आहे तसे तुम्ही
ितच्यापर्माणे चालावे. 7 कारण फसवणकू करणारी, म्हणजे देहाने येणारा येशू
िखर्स्त ह्याला कबलू न करणारी पुष्कळ माणसे जगात उठली आहेत. फसवणकू
करणारा व िखर्स्तिवरोधक असलाच आहे. 8 आम्ही केलेले काम तुम्ही िनष्फळ
होऊ देऊ नका तर त्याचे पणूर् पर्ितफळ तुम्हास िमळावे, म्हणनू खबरदारी घ्या.

9 िखर्स्ताच्या िशक्षणाला िचकटून न राहता जो पुढेपुढेच जातो त्यास देव
पर्ाप्त झाला नाही. जो िखर्स्ताच्या िशक्षणाला धरून राहतो त्यास िपता व
पुतर् या दोघांची पर्ाप्ती झाली आहे. 10 हे िशक्षण न देणारा कोणी तुम्हाकडे
आला तर त्यास घरात घेऊ नका िकंवा त्यास सलामही करू नका.

11 कारण जो कोणी त्याचे स्वागत करतो तो त्याच्या दुष्कमार्चंा भागीदार
होतो.

12 मला जरी अनेक गोष्टी तुम्हास िलहायच्या आहेत तरी त्या तुम्हास मी
शाई व लेखणीने िलहू इिच्छत नाही. तर त्याऐवजी तुम्हास भेटावे व पर्त्यक्ष
सवर्काही बोलावे अशी आशा मनात बाळगनू आहे. म्हणजे आपला आनंद
त्यामुळे पिरपणूर् होईल.

13 देवाने िनवडून घेतलेल्या तुमच्या बिहणीची मुले तुम्हास सलाम सांगतात.
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योहानाचे ितसरे पतर्

योहानाची ितन्ही पतरे् नक्कीच एका माणसाच्या कायार्ची आहेत आिण
बहुतेक िवद्वानांनी असा िनष्कषर् काढला की योहान हा परे्िषत आहे. योहान
स्वत: मंडळी आिण त्याच्या पर्गत वयाच्या िस्थतीमुळे स्वतःला “वडील”
म्हणतो आिण त्याची सुरूवात, िनष्कषर्, शैली आिण वृ ी योहानाच्या दुसर्या
पतर्ापर्माणेच आहेत, तेथे त्याच लेखकाने दोन्ही पतरे् िलिहली आहेत यामध्ये
काही शंका नाही.

साधारण इ.स. 85 - 95.
योहानाने आिशया खंडातील इिफसमधनू हे पतर् िलिहले.

योहानाचे ितसरे पतर् हे पतर् गायसला उदे्दशनू आहे, हा गायस मंडळीमधील
एक पर्मुख सदस्य असनू, त्याला परे्िषत योहान पिरिचत होता. गायस त्याच्या
आदराितथ्यासाठी पर्िसद्ध होता.

स्थािनक मंडळीच्या नेतृत्वाखाली स्वत: वरचढ आिण आत्म-गृहीत
धोक्याचा इशारा देण्यासाठी,गायसच्या सत्याच्या िशक्षकांच्या गरजांची पतूर्ता
करण्यासाठी पर्शंसनीय आचरणांची पर्शंसा करा (व 5-8), िखर्स्ताच्या
कारणासाठी त्याच्या स्वत: च्या गरजांनुसार िदयतर्फेस घृणास्पद वतर्नािवषयी
सावधिगरी बाळगणे (व 9) देमेितर्याला पर्वासी िशक्षक म्हणनू आिण 3
योहानाच्या पितर्केचे वाहक म्हणनू त्यांची पर्शंसा करणे (व 12), योहान
लवकरच आपल्या भेटीसाठी येत आहेत हे वाचकांना कळिवण्यासाठी (व 14).

िवश्वास ठेवणार्यांचा आदराितथ्य
रूपरेषा
1. पिरचय — 1:1-4
2. पर्वासी कामगारांसाठी आदरितथ्य — 1:5-8
3. वाईट गोष्टीचे नव्हे तर चांगल्या लोकांचे अनुकरण करा — 1:9-12
4. िनष्कषर् — 1:13-15
1 िपर्य गायस ह्यास, तुझ्यावर खरी पर्ीती करणारा वडील ह्याजकडून.
2 िपर्य बंध,ू जसा तुझा आत्मा सुिस्थतीत आहे तसे तुला सवर् गोष्टीत

सुिस्थती व आरोग्य असावे, अशी मी पर्ाथर्ना करतो. 3 कारण तू सत्याने
चालतोस अशी तुझ्यािवषययी बंधुजनांनी येऊन साक्ष िदली, त्यावरून मला
अत्यानंद झाला. 4 माझी मुले सत्यात चालतात, हे ऐकून मला आनंद होतो
िततका दुसर्या कशानेही होत नाही.
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5 िपर्य बंध,ू अनोळखी बंधुजनांसाठी जे काही तू करतोस ते िवश्वासपूणाने
करतोस. 6 त्यांनी तू दाखिवलेल्या पर्ीतीिवषयी मंडळीसमोर साक्ष िदली,
देवाला आवडेल त्या रीतीने तू त्यांना वाटेस लावशील तर बरे करशील. 7कारण
ते परराष्ट्रीय लोकांपासनू काहीएक न घेता िखर्स्ताच्या नावासाठी बाहेर पडले
आहेत. 8 म्हणनू आपण अशांचा पाहुणचार करावा, म्हणजे आपण सत्यामधे
त्यांचे सहकारी होऊ.

9 मी मंडळीला काही िलिहले, पण िदयतरे्फस ज्याला त्यांचा पुढारी व्हायचे
आहे व तो आमचा स्वीकार करीत नाही. 10 या कारणामुळे जेव्हा मी येतो तेव्हा
तो जो करीत आहे ते दाखवनू देईन. तो वाईट शब्दांनी खोटेपणाने माझ्यािवरुद्ध
बोलत आहे व एवढ ावरच तो समाधान मानीत नाही, तर त्यामध्ये भर म्हणनू
बंधूंचा तो स्वीकार करत नाहीच उलट मंडळीतील जे लोक त्यांचा स्वीकार करू
इिच्छतात त्यांना अडथळा करतो आिण त्यांना मंडळीबाहेर घालिवतो!

11 माझ्या िपर्य िमतर्ा, जे चांगले आहे त्याचे अनुकरण कर. वाईटाचे करू
नको. चांगले करणारा देवापासनू आहे, वाईट करणार्याने देवाला पािहलेले
नाही.

12 पर्त्येकजण देमेितर्यािवषयी चांगली साक्ष देतात व स्वतः खरेपणानेही
चांगली साक्ष िदली आहे. आम्हीदेखील त्याच्यािवषयी तसेच म्हणतो आिण
तुम्हास माहीत आहे की, आमची साक्ष खरी आहे.

13 मला तुला पुष्कळ गोष्टी िलहावयाच्या आहेत पण मला शाई व लेखणीने
तुला िलहावे असे वाटत नाही. 14 त्याऐवजी, तुला लवकर भेटण्याची मला
आशा आहे. मग आपल्याला समोरासमोर बोलता येईल.

15 तुझ्याबरोबर शांती असो. तुझे िमतर् तुला सलाम सांगतात. तेथील सवर्
िमतर्ांना नावाने आमचा सलाम सांग.
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यहूदाचे पतर्

लेखक स्वत: ला “येशू िखर्स्ताचा सेवक व याकोबाचा बंधू यहदूा” (1:1)
म्हणनू ओळखतो. यहदूा कदािचत “यहदूा” (इस्कयोर्त नव्हे)असा होता ज्याला
योहान 14:22 मध्ये “परे्िषत” म्हणनू संबोधले गेले होते. सामान्यतः त्याला
येशचूा भाऊ असे म्हटले जाते. तो पवूी र् अिवश्वासू होता (योहान 7:5), परंतु
नंतर तो त्याच्या आईसह आिण इतर िशष्यांबरोबर वरच्या खोलीत येशचेू
स्वगार्रोहण होताना िदसला (परे्.कृ. 1:14).

साधारण इ.स. 60 - 80.
िठकाणाची कल्पना, िजथे यहदूाचे पतर् अलेक्झांड्रीयापासनू रोमपयर्ंत

िलिहण्यात आले होते.

सवर्साधारण वाक्यांश, “ज्यांना देविपत्याद्वारे पिवतर् केले आहे आिण येशू
िखर्स्तामध्ये जतन करून ठेवण्यात आले आहे, आिण बोलावले आहे,” ते सवर्
िखर्स्ती लोकांना सिूचत करतील असे वाटते; तरीसुद्धा, खोट ा िशक्षकांना
त्याचा संदेश तपासत असता त्याने एखाद्या िविशष्ट समहूाऐवजी सवर् खोट ा
िशक्षकांना संबोिधत केले असते.

यहदूाने हे पतर् िवश्वासामध्ये मजबतू राहण्यासाठी आिण पाखंडी मताचा
िवरोध करण्यासाठी सतत दक्षता मंडळीची आठवण करून देण्याचा पर्यत्न
केला. त्याने सवर् िठकाणी िखर्स्ती लोकांना कृती करत असता परे्िरत
करण्यासाठी िलिहले. तो त्यांना खोटया िशकवणुकीचे धोके ओळखण्यास,
स्वतःचे व इतर िवश्वासाचे रक्षण करण्यासाठी आिण आधीच फसिवले
असलेल्यांना परत िजंकण्यासाठी हवे होते. यहदूा देवहीन िशक्षकांिवषयी
िलिहत होता जे असे म्हणत होते की देवाच्या िशके्षपासनू न भटकल्यापर्माणे
िखर्स्ती ते करू शकतात.

िवश्वासाचे समथर्न करणे
रूपरेषा
1. पिरचय — 1:1, 2
2. वणर्न आिण खोटया िशक्षकांिवषयी भाकीत — 1:3-16
3. िखर्स्तामध्ये िवश्वास ठेवणार्यांसाठी उ ेजन — 1:17-25

1 येशू िखर्स्ताचा दास व याकोबाचा भाऊ यहदूा ह्याजकडून पतर्;
देविपत्याला िपर्य असलेल्या व िखर्स्त येशसूाठी त्याने राखलेल्या, अशा सवर्
बोलावलेल्यांस 2 दया, शांती व पर्ीती ही तुम्हास िवपुल िमळत राहो.
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3 िपर्यांनो,मी आपल्या सामाईक तारणािवषयी तुम्हास िलिहण्याचा पर्यत्न
करीत असता, मला हे आवश्यक वाटले की, जो िवश्वास पिवतर्जनांना
सवर्काळसाठी एकदा िदला, तो राखण्यािवषयी मी तुम्हास िलहनू उ ेजन द्यावे.
4कारण, जे या दंडासाठी पवूी र्पासनू नेमलेले,असे िकत्येकजण चोरुन आत आले
आहेत; ते भिक्तहीन लोक आहेत, त्यामुळे ते आपल्या देवाची कृपा पालटून
ितला कामातुरपणाचे स्वरूप देवनू आपला एकच स्वामी व पर्भू येशू िखर्स्त
ह्याला नाकारतात.

5 जरी तुम्हास हे पवूी र्पासनू माहीती आहे तरी मी तुम्हास हे आठवनू
घावे अशी माझी इच्छा आहे की, परमेश्वराने त्या लोकांस िमसर देशातनू
वाचवल्यावर ज्यांनी िवश्वास ठेवला नाही त्यांना त्याने नंतर नष्ट केले;
6आिण ज्या देवदतूांनी आपले अिधकारपद न सांभाळता आपले स्वतःचे योग्य
वस्तीस्थान सोडले त्यांना त्याने सवर्काळच्या बंधनामध्ये िनबीड काळोखामध्ये
महान िदवसाच्या न्यायाकिरता राखनू ठेवले आहे; 7 सदोम व गमोरा आिण
त्यांच्या आसपासची इतर नगरे, ह्यांनी त्यांच्यापर्माणेच जारकम केली व
परदेहाच्या मागे लागली आिण ती उदाहरण म्हणनू, सवर्काळच्या अग्नीची
िशक्षा भोगीत ठेवली आहेत.

8 तसेच हे, स्वप्न पाहणारेही देहाला िवटाळवतात, ते अिधकार तुच्छ
मानतात व स्वगर्दुतांची िनंदा करतात. 9 परंतु आद्यदतू िमखाएल ह्याने जेव्हा
मोशेच्या शरीरािवषयी सैतानाशी वाद केला तेव्हा तो त्याच्यावर िनंदायुक्त
आरोप करण्यास धजला नाही तर त्याऐवजी ‘पर्भू तुला धमकावो’, असे
म्हणाला. 10 परंतु हे लोक ज्या गोष्टी जाणत नाहीत अशा गोष्टीिंवषयी
वाईट बोलतात. पण त्यांना िनबुर्द्ध पर्ाण्यांपर्माणे, नैसिगर्करीत्या ज्या गोष्टी
समजतात त्याद्वारे ते स्वतःचाच नाश करतात. 11 त्यांची केवढी दुदर्शा होणार!
कारण ते काइनाच्या मागार्त गेले आहेत; ते आपल्या लाभासाठी बलामाच्या
संभर्मात पडले आहेत आिण कोरहाच्या बंडात ते नाश पावले आहेत.

12 हे लोक तुमच्या पर्ीतीभोजनात कलंक असे आहेत, ते तुम्हाबरोबर
िनलर्ज्जपणे खातात व स्वतःचे पोट भरणारे आहेत, ते वार् यांबरोबर िनघनू
जाणारे िनजर्ल ढग आहेत, ते पिहल्या िपकात िनष्फळ झालेली, दोनदा
मरण पावलेली व उपटून टाकलेली झाडे आहेत, 13 ते समुदर्ावरच्या
िवक्राळ लाटांसारखे स्वतःची लाज फेसापर्माणे वर आणतात. ज्यांच्याकरता,
सवर्काळसाठी िनबीड अंधार राखनू ठेवलेला आहे असे भटके तारे ते आहेत.

14 आिण आदामापासनू सातवा, हनोख, ह्यानेही यांच्यािवषयी संदेश देऊन
म्हणले आहे की, “बघा, पर्भू आपल्या लाखो पिवतर् जनांसिहत आला.
15 तो सवार्चंा न्यायिनवाडा करावयास व त्यांच्यातील सवर् भिक्तहीन लोकांस,
त्यांनी भिक्तहीनपणे केलेल्या भिक्तहीन कृतीिवषयी आिण भिक्तहीन पाप्यांना,
त्याच्यािवरुध्द त्यांनी म्हटलेल्या सवर् कठोर गोष्टीिंवषयी दोषी ठरिवण्यास येत
आहे.”

16 ते लोक कुरकुर करणारे, असंतुष्ट आपल्या वाट ाला दोष लावणारे व
आपल्या वासनांपर्माणे चालतात. ते तोंडाने ते फुशारकी करतात व आपल्या
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लाभासाठी ते मनुष्यांची वाहवा करतात.
17 पण िपर्यांनो, तुम्ही तर आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्या परे्िषतांनी

पवूी र् सांिगतलेल्या वचनांची तुम्ही आठवण करा; 18 त्यांनी तुम्हास म्हणले
होते की, “शेवटच्या काळात टवाळखोर माणसे उठतील व आपल्या भिक्तहीन
वासनांपर्माणे चालतील.”

19 हे फूट पाडणारे लोक देहबुद्धी स्वभावाचे, आत्मा नसलेले लोक आहेत.
20 पण िपर्यांनो, तुम्ही आपल्या परमपिवतर् िवश्वासावर आपली रचना करीत
राहनू पिवतर् आत्म्याने पर्ाथर्ना करा, 21 तुम्ही सवर्काळच्या जीवनासाठी
आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्या दयेची पर्तीक्षा करीत स्वतःला देवाच्या
पर्ीतीत राखा. 22 जे संशय धरतात त्यांच्यावर तुम्ही दया करा; 23 आिण
काहीनंा अग्नीतनू ओढून काढून वाचवा. काही जणांवर तुम्ही भीत भीत दया
करा; पण हे करताना देहामुळे डागाळलेल्या वस्तर्ांचाही दे्वष करा.

24 आता, तुम्हास अढळ राखण्यास आिण आपल्या गौरवी समक्षतेत हषार्ने,
िनष्कलंक उभे करण्यास जो समथर् आहे 25 असा जो एकच देव आपला तारणारा
त्यास येशू िखर्स्त आपला पर्भू ह्याच्याद्वारे गौरव, मिहमा, पराक्रम आिण
अिधकारही युगांच्या आधीपासनू, आता आिण युगानुयुग आहेत. आमेन.
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पर्कटीकरण

परे्िषत योहान स्वत: ला नाव देतो ज्याने देवदतूाद्वारे परमेश्वराने काय
म्हटले ते िलहनू ठेवले. जस्टीन मािटर्अर, आयरेिनयस, िहप्पोलीनेटस,
टटुर्िलयन, कृपाळू अलेक्झांिड्रया आिण मुिरटोिरयन सारख्या मंडळीमधील
पर्ारंिभक लेखकांनी परे्िषत योहानाला पर्कटीकरण पुस्तकाचे लेखक म्हणनू
शरे्य िलिहले आहे. पर्कटीकरण अपोकेिल्पिक्टक (जगाच्या संपणूर् िवनाशाचे
वणर्न करणे िकंवा भाकीत करणे) स्वरूपात िलिहले आहे, यहदूी सािहत्याचा एक
पर्कार ज्यामध्ये छळ होणार्यांमध्ये आशा व्यक्त करण्यासाठी पर्ितकात्मक
पर्ितमा वापरतात (देवाच्या अंितम िवजयात).

साधारण इ.स. 95 - 96.
योहान, जेव्हा त्याने भिवष्यवाणी पर्ाप्त केली तेव्हा तो आिशयाई

समुदर्ामध्ये पात्म नावाच्या बेटावर होता हे दशर्िवते (1:9).

योहान म्हणाला की ही भिवष्यवाणी आिशयातील सात मंडळ्यांना
िदग्दिशर्त केली होती (1:4).

पर्कटीकरणाच्या घोिषत उदे्दशाने येशू िखर्स्त (1:1), त्याच्या व्यक्ती,
त्याचे सामथ्यर् पर्कट करणे आिण आपल्या सेवकांना दाखवनू द्या की
लवकरच काय होणार आहे. ही शेवटची चेतावणी आहे की जग िनिश्चतपणे
संपेल आिण न्याय िनिश्चत होईल. ते आपल्याला स्वगार्ची एक छोटीशी
झलक देते आिण जे आपल्या वस्तर्ांना शुभर् ठेवतात ते सवर् वैभवशाली
मिहमेच्या पर्तीके्षत आहेत. पर्कटीकरण आम्हाला सवर् आप ी आिण
शेवटच्या अग्नीतनू आम्हाला महान िवपदर्वातनू घेवनू जाते िक सवर्
अिवश्वासणार्यांना सावर्कािलक काळाचा सामना करावा लागेल. पुस्तक
सैतानाच्या पतनाची पुनरावृ ी करते आिण तो व त्याच्या दतूासाठी सीमा
आहेत.

अनावरण
रूपरेषा
1. िखर्स्ताचे पर्कटीकरण आिण येशचूी साक्ष — 1:1-8
2. ज्या गोष्टी तुम्ही पिहल्या आहेत — 1:9-20
3. सात स्थािनक मंडळ्या — 2:1-3:22
4. गोष्टी ज्या घडणार आहेत — 4:1-22:5
5. पर्भचूी शेवटची चेतावणी आिण परे्िषतांची शेवटची पर्ाथर्ना — 22:6-
21
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1 हे येशू िखर्स्ताचे पर्कटीकरण आहे. ते देवाने ज्या गोष्टी लवकरच घडणे
आवश्यक आहेत, त्या आपल्या दासांना दाखिवण्यासाठी िखर्स्ताला िदले,
आिण िखर्स्ताने त्याच्या देवदतूाला पाठवनू या सवर् गोष्टी योहानाला
कळिवण्यास सांिगतले. 2 योहानाने देवाच्या वचनािवषयी व येशू
िखर्स्तािवषयी म्हणजे त्याने जे जे पािहले त्या सवार्ंिवषयी साक्ष िदली;
3 या संदेशाची वचने वाचणारे, ती ऐकणारे व त्यामध्ये िलिहलेल्या गोष्टी
पाळतात ते धन्य आहेत कारण काळ जवळ आला आहे.

4 योहानाकडून, आिशया पर्ांतातील सात मंडळ्यांना जो आहे, जो होता
व जो येणार आहे त्याच्याकडून आिण त्याच्या राजासनासमोरील सात
आत्म्यांकडून तुम्हास कृपा व शांती असो. 5 आिण येशू िखर्स्त िवश्वासू
साक्षी जो मरण पावलेल्यांमधनू पर्थम जन्मलेला आिण पृथ्वीवरील राजांचा
तो अिधपती आहे आिण ज्या येशनेू आमच्यावर पर्ीती केली आिण ज्याने
आपल्या रक्ताने आमच्या पापांतनू आम्हास मुक्त केले; 6 ज्याने आम्हास
त्याच्या देविपत्यासाठी एक राज्य आिण याजक बनिवले त्यास गौरव व सामथ्यर्
युगानुयुग असोत, आमेन.
7 “पहा, तो ढगांसह येत आहे,”
“पर्त्येक डोळा त्यास पाहील,
ज्यांनी त्यास भोकसले तेसुध्दा त्यास पाहतील,”
पृथ्वीवरील सवर् वंश “त्याच्यामुळे आकांत करतील.”

असेच होईल, आमेन.
8 “पर्भू देव जो आहे, जो होता आिण जो येणार आहे, जो सवर्समथर् तो

म्हणतो मी अल्फा आिण ओमेगा आहे.”

9 मी योहान, जो तुमचा बंधू आिण येशमूधील क्लेश, राज्य व सहनशीलता
ह्यांचा तुम्हाबरोबर भागीदार आहे, तो मी देवाच्या वचनामुळे आिण येशचू्या
साक्षीमुळे मी पात्म नावाच्या बेटावर होतो. 10 मी पर्भचू्या िदवशी आत्म्यात
होतो. माझ्यामागे मी कण्यार्च्या आवाजासारखी मोठी वाणी ऐकली. 11 ती
म्हणाली, “तू जो या सवर् गोष्टी पाहतोस त्या तू एका पुस्तकात िलही आिण
इिफस, स्मुणार्, पगर्म, थुवतीरा, सादीर्स, िफलदेिल्फया आिण लावदीिकया या
सात शहरातील मंडळ्यांना पाठव.”

12 माझ्याबरोबर बोलत असलेली वाणी पाहण्यासाठी मी मागे वळलो, मागे
वळून पाहतो, तो सोन्याच्या सात दीपसमया पािहल्या. 13 त्या समयांच्या
मध्यभागी मनुष्याच्या पुतर्ासारखा व लांब पायघोळ झगा घातलेला, छातीवर
सोन्याचा पट्टा बांधलेला, असा कोणीएक माझ्या दृष्टीस पडला. 14 त्याचे
डोके आिण केस बफार्सारख्या पांढर्या लोकरीपर्माणे शुभर् होते त्याचे डोळे
अग्नीच्या ज्वालेसारखे होते; 15 त्याचे पाय जणू काय भट्टीतनू काढलेल्या
जळजळीत सोनिपतळेसारखे होते आिण त्याची वाणी अनेक जलपर्वाहांच्या
ध्वनीसारखी होती. 16 त्याच्या उजव्या हातात सात तारे होते; त्याच्या तोंडातनू
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दोन्ही बाजूंनी ती ण धार असणारी तलवार िनघाली होती. त्याचा चेहरा
िदवसाच्या अितशय पर्खर तेजाने पर्काशणार्या सयूार्सारखा िदसत होता.

17 मी त्यास पािहले तेव्हा मी मरण पावल्यासारखा त्याच्या पायाजवळ
पडलो त्याने त्याचा उजवा हात माझ्यावर ठेवला आिण म्हणाला, “घाबरू नको!
मी पिहला आिण शेवटला 18 आिण जो िजवंत तो मी आहे; मी मरण पावलो
होतो, पण तरी पाहा, मी युगानुयुग िजवंत आहे! आिण माझ्याजवळ मरणाच्या
व मृतलोकाच्या िकल्ल्या आहेत. 19 म्हणनू ज्या गोष्टी तू पाहतोस, ज्या घडत
आहेत आिण ज्या यानंतर घडणार आहेत त्याही िलही. 20 जे सात तारे तू
माझ्या हातात पािहलेस आिण ज्या सात सोन्याच्या दीपसमया तू पािहल्यास
त्यांचा गुिपत अथर् हा आहे की सात समया या सात मंडळ्या आहेत आिण सात
तारे हे सात मंडळ्यांचे देवदतू आहेत.”

2
1 “इिफस येथील मंडळीच्या दतूाला िलही:

जो आपल्या उजव्या हातात सात तारे धरतो आिण सात सोन्याच्या
समयांमधनू चालतो त्याचे हे शब्द आहेत 2 तू काय करतोस ते मला माहीत
आहे. तुझे काम, कष्ट व सहनशीलता हे मी जाणतो. मला हे माहीत आहे
की दुष्ट तुला सहन होत नाहीत आिण जे स्वतःला परे्िषत समजतात पण
जे तसे नाहीत त्यांची तू परीक्षा केली आिण ते खोटे आहेत हे तुला िदसनू
आले. 3मला मािहत आहे की, तुझ्यात सहनशीलता आहे, माझ्या नावामुळे
तू दुःख सहन केले आिण तू थकला नाहीस. 4 तरीही तुझ्यािवरुद्ध माझे
म्हणणे आहे तू आपली पिहली पर्ीती सोडली आहेस. 5 म्हणनू तू कोठून
पडलास याची आठवण कर, पश्चा ाप कर व पर्थम जी कामे केलीस ती
पुन्हा कर. जर तू पश्चा ाप केला नाहीस, तर मी येईन आिण तुझी समई
ितच्या िठकाणाहून काढून टाकीन. 6 पण असे काही आहे जे तू करतोस,
तू िनकलाइतांच्या दुष्ट कृत्यांचा दे्वष करतोस, मीही त्यांच्या कृत्यांचा दे्वष
करतो. 7 आत्मा मंडळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको!
जो िवजय िमळवतो त्यास देवाच्या बागेतल्या जीवनाच्या झाडाचे फळ
खाण्याचा अिधकार देईन.

8 स्मुणार् येथील मंडळीच्या दतूाला हे िलही:
जो पिहला आिण शेवटला आहे त्याचे हे शब्द आहेत, जो मरण पावला

होता पण पुन्हा िजवंत झाला. तो हे म्हणतो 9 मला तुमचे दुःख आिण
गरीबी माहीत आहे. (परंतु तुम्ही धनवान आहात!) ज्या वाईट गोष्टी लोक
बोलतात त्यािवषयी मला माहीत आहे, ते म्हणतात आम्ही यहूदी आहोत,
पण ते तसे नाहीत, ते सैतानाचे सभास्थान आहेत. 10 जे दुःख तुला सहन
करायचे आहे त्यािवषयी घाबरू नकोस. पहा! मी तुला सांगतो, सैतान
तुम्हांपैकी काहीचंी परीक्षा पाहण्यासाठी तुरंुगांत टाकील आिण तुम्ही दहा
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िदवस छळ सहन कराल. पण तरीही मरेपयत िवश्वासू राहा म्हणजे मी
तुम्हास जीवनाचा मुकुट जे आनंत जीवन आहे ते देईन.

11पिवतर् आत्मा मंडळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको,
जो िवजय िमळवतो त्यास दुसर्या मरणाची बाधा होणारच नाही.

12 पगर्म येथील मंडळीच्या दतूाला िलही:
ज्याच्याकडे दोन्ही बाजूनंी धार असणारी दुधारी तलवार आहे, त्याचे हे

शब्द आहेत, 13 मला माहीत आहे जेथे सैतानाचे राजासन आहे. तेथे
तुम्ही राहता. तरीही तुम्ही माझे नाव घट्टपणे धरून रािहला आहात.
जेथे सैतान राहतो तेथे माझा िवश्वासू साक्षीदार अंितपा जो तुम्हामध्ये
िजवे मारला गेला त्याच्या िदवसातही तू माझ्यावरील िवश्वास नाकारला
नाहीस. 14 पण तुझ्यािवरुद्ध माझ्याजवळ काही गोष्टी आहेत कारण
मतूीना वािहलेली अपर्णे खाणे व व्यिभचार करणे, हा अडथळा इसर्ाएलाच्या
संतानापुढे ठेवण्यास बालाकाला ज्याने िशकिवले, त्या बलामाची िशकवण
ज्यांनी स्वीकारली आहे असे लोक तुझ्याजवळ आहेत. 15 त्याचपर्माणे
िनकलाइतांची िशकवण आचरणारे सुद्धा काहीजण तुमच्यामध्ये आहेत.
16 म्हणनू पश्चा ाप करा! नाही तर मी लवकरच तुमच्याकडे येईन आिण
आपल्या तोडंातील तलवारीने त्यांच्याशी लढेन.

17 पिवतर् आत्मा मंडळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो
ऐको. जो िवजय िमळवतो त्यास मी गुप्त ठेवलेल्या स्वगीर्य्य भोजन म्हणजे
मान्न्यातनू काही देईन. मी त्यास पांढरा खडा देईन त्यावर नवीन नाव
िलिहलेले असेल, ज्याला तो देण्यात येईल त्यालाच ते समजेल.

18 थुवतीरा येथील मंडळीच्या दतूाला िलही:
ज्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे आहेत आिण ज्याचे पाय चमकणार्या

सोनिपतळासारखे आहेत तो देवाचा पुतर् हे सांगत आहे, 19 मला तुमची
कामे तुमची पर्ीती आिण िवश्वास, तुमची सेवा आिण सहनशीलता माहीत
आहे आिण तुझी शेवटली कामे पिहल्यापेक्षा अिधक आहेत हे माहीत
आहे. 20 परंतु तुमच्यािवरुध्द माझे म्हणणे आहेः ईजबेल नावाची स्तर्ी
जी स्वतःला संदेष्टी म्हणिवते आिण ती ितच्या िशकवणीने माझ्या दासांना
अनैितक व्यिभचाराचे पाप व मतूीना वािहलेले अन्न खावयास भलूिवते. तरी
तुम्ही ितला खुशाल तसे करू देता. 21 मी ितला पश्चा ाप करण्यासाठी वेळ
िदला आहे परंतु ती आपल्या व्यिभचाराचा पश्चा ाप करू इच्छीत नाही.
22 पाहा, म्हणनू मी ितला अंथरूणावर िखळून टाकीन आिण जे ितच्याबरोबर
व्यिभचार करतात ते जर आपल्या कामांचा पश्चा ाप करणार नाहीत तर
मी त्यांना मोठ ा संकटात पाडीन. 23 तर मी ितच्या अनुयायीरूपी मुलांना
मरीने ठार मारीन. मग सवर् मंडळ्यांना हे कळेल की,जो मने आिण अंतःकरणे
पारखतो तो मी आहे. मी तुम्हा पर्त्येकाला तुमच्या कामापर्माणे पर्ितफळ
देईन. 24 पण थुवतीरा येथील मंडळीतील जे दुसरे लोक आहेत जे ितची
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िशकवण आचरीत नाहीत त्यांना मी सांगतो की ज्यास सैतानाच्या खोल
गोष्टी असे म्हणतात, त्या गोष्टी ज्यांना मािहत नाहीत, त्या तुमच्यावर
मी दुसरे ओझे लादणार नाही. 25 मी येईपयत जे तुमच्याकडे आहे त्यास
बळकटपणे धरून राहा.

26 जो िवजय िमळवतो व शेवटपयत माझी कामे करीत राहतो,
त्यास मी राष्ट्रांवर अिधकार देईन.
27 आिण जसा मातीच्या भांड ांचा चुराडा करतात
तसा तो लोहदंडाने त्यांच्यावर अिधकार गाजवील.

28 जसा िपत्याकडून मला अिधकार िमळाला तसा मीसुद्धा त्यास देईल.
मी त्यास पहाटेचा तारा देईन. 29 आत्मा मंडळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला
कान आहेत तो ऐको.

3
1 सादीर्स येथील मंडळीच्या दतूाला िलही:

ज्याच्याजवळ देवाचे सात आत्मे व सात तारे आहेत त्याचे हे शब्द आहेत.
मला तुमची कामे माहीत आहेत, तू िजवंत आहेस अशी तुझी िकतीर् आहे. पण
तुम्ही मरण पावलेले आहात. 2 जागृत हो आिण जे मरणाच्या पंथास लागले
आहे ते सावरून धर कारण माझ्या देवासमोर तुमची कामे पणूर् झाल्याचे मला
आढळले नाही. 3 म्हणनू जे तुम्ही स्वीकारले आिण ऐकले याची आठवण करा,
त्यापर्माणे वागा आिण पश्चा ाप करा. पण जर तुम्ही जागे होत नाही,
तर मी चोरासारखा येईन आिण की मी नेमक्या कोणत्या वेळेला तुमच्याकडे
येईन हे तुम्हास कळणार नाही. 4 तरी ज्यांनी आपली वस्तरे् मलीन केली
नाहीत अशी थोडी नावे सादीर्समध्ये तुझ्याजवळ आहेत, ते माझ्याबरोबर
शुभर् वस्तर्ात चालतील कारण ते लायक आहेत. 5 जो िवजय िमळवतो,
तो अशा रीतीने शुभर् वस्तरे् पिरधान करील, मी त्याचे नाव जीवनाच्या
पुस्तकातनू खोडणारच नाही; पण माझ्या िपत्यासमोर व त्याच्या दतूांसमोर
त्याचे नाव स्वीकारीन, 6 आत्मा मंडळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान
आहेत तो ऐको.

7 िफलदेिल्फया येथील मंडळीच्या दतूाला िलहीः
जो पिवतर् व सत्य आहे त्याचे हे शब्द आहेत, ज्याच्याजवळ दािवदाची

िकल्ली आहे, जे तो उघडतो, ते कोणी बंद करू शकणार नाही आिण जे
तो बंद करतो ते कोणी उघडू शकणार नाही. 8 मला तुमची कामे माहीत
आहेत, पाहा मी तुमच्यासमोर द्वार उघडे करून ठेवले आहे. जे कोणीही बंद
करू शकणार नाही. मला माहीत आहे की, तुला शक्ती थोडी आहे, तरी तू
माझा शब्द पाळला आहेस आिण माझे नाव नाकारले नाहीस. 9 पाहा, जे
सैतानाच्या सभास्थानाचे आहेत, ते स्वतःला यहूदी समजतात पण ते यहूदी
नाहीत तर ते खोटारडे आहेत. मी त्यांना तुमच्याकडे आणनू तुमच्या पाया
पडायला लावीन आिण त्यांना समजेल की मी तुमच्यावर पर्ीती केली आहे.
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10 धीराने सहन करण्यािवषयी तुम्ही माझी आज्ञा पाळली आहे. म्हणनू सवर्
जगावर जो संकटाचा समय येणार आहे त्यापासनू मी तुम्हास राखीन. हा
तर्ास जे लोक या पृथ्वीवर राहतात त्यांची परीक्षा होण्यासाठी येईल. 11मी
लवकर येत आहे, जे तुझ्याकडे आहे त्यास घट्ट धरून राहा यासाठी की
कोणीही तुझा मुकुट घेऊ नये. 12 जो िवजय िमळवतो त्यास मी माझ्या
देवाच्या भवनाचा खांब बनवीन आिण तो कधीही बाहेर जाणार नाही, मी
त्याच्यावर माझ्या देवाचे नाव व माझ्या देवापासनू स्वगार्तनू उतरणारे नवे
यरूशलेम, म्हणजे माझ्या देवाची नगरी िहचे नाव आिण माझे नवे नाव
िलहीन. 13 आत्मा मंडळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.

14 लावदीिकया येथील मंडळीच्या दतूाला िलही:
जो आमेन, िवश्वासू आिण खरा साक्षीदार आहे, देवाच्या िनिमर्तीवरील

स ाधीश आहे त्याचे हे शब्द आहेत. 15 मला तुझी कामे माहीत आहेत, ती
अशी की, तू थंड नाहीस व गरमही नाहीस. तू थंड िकंवा गरम असतास तर
बरे झाले असते. 16 पण, तू तसा नाहीस, कोमट आहेस, तू थंड नाहीस िकंवा
गरम नाहीस. म्हणनू मी तुला आपल्या तोडंातनू ओकून टाकणार आहे. 17 तू
म्हणतो मी सधन आहे, मी संप ी िमळिवली आहे, आिण मला कशाची गरज
नाही, पण तू कष्टी, दयनीय, गरीब, आंधळा व नग्न आहेस हे तुला कळत
नाही. 18 मी तुम्हास सल्ला देतो की, अग्नीत शुद्ध केलेले सोने माझ्याकडून
िवकत घे. म्हणजे तू शर्ीमंत होशील आिण तुमची लज्जास्पद नग्नता िदसू
नये म्हणनू नेसावयाला शुभर् वस्तरे् िवकत घे आिण स्पष्ट िदसावे म्हणनू
डोळ्यांत घालण्यास अंजन िवकत घे. 19 ज्यांच्यावर मी परे्म करतो, त्यांना
िशकवण देतो व त्यांनी कसे रहावे याची िशस्त लावतो, म्हणनू झटून पर्यत्न
करा आिण पश्चा ाप करा.

20 पाहा, मी दाराजवळ उभा आहे व दरवाजा ठोकीत आहे. जर कोणी
माझा आवाज ऐकतो आिण दरवाजा उघडतो, तर मी आत येईन आिण
त्याच्याबरोबर भोजन करेन व तोसुध्दा माझ्याबरोबर भोजन करेल.

21 ज्यापर्माणे मी िवजय िमळवला आिण माझ्या िपत्याच्या राजासनावर
बसलो आहे तसा जो िवजय िमळवील त्यास मी माझ्या राजासनावर
बसण्याचा अिधकार देईन. 22 आत्मा मंडळ्यास काय म्हणतो, हे ज्याला
कान आहेत तो ऐको.”

4
. 6:1-3

1 ह्यानंतर मी पािहले तो पाहा, स्वगार्त एक दरवाजा माझ्यासमोर उघडलेला
िदसला आिण अगोदर जसा आवाज मी माझ्याशी बोलताना ऐकला होता तसाच
आवाज मी ऐकला. तो आवाज कण्यार्च्या आवाजासारखा होता. तो म्हणाला,
“इकडे वर ये आिण मी तुला यानंतर जे घडणार आहे ते दाखिवतो.” 2 त्याच
क्षणी आत्म्याने माझा ताबा घेतला. तेथे स्वगार्त माझ्यासमोर राजासन होते
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कोणीएक त्यावर बसला होता. 3 त्यावर जो बसला होता तो यास्फे व सादी र्
या रत्नांसारखा होता आिण राजासनाभोवती पाचसूारखे िदसणारे मेघधनुष्य
होते. 4 राजासनाभोवती चोवीस आसने होती आिण त्या आसनांवर शुभर्
कपडे घातलेले व डोक्यावर सोन्याचा मुकुट असलेले चोवीस वडील बसले होते.
5 राजासनापासनू िवजा, वाणी व मेघगजर्ना िनघत होत्या. राजासनासमोर सात
िदवे जळत होते. ते देवाचे सात आत्मे होते. 6 तसेच राजासनासमोर काचेच्या
समुदर्ासारखे काहीतरी िदसत होते. ते स्फिटकासारखे स्पष्ट होते. मध्यभागी
व राजासनाभोवती चार िजवंत पर्ाणी होते आिण ते मागनू पुढून डोळ्यांनी पणूर्
भरलेले होते. 7पिहला िजवंत पर्ाणी िसंहासारखा होता दुसरा बैलासारखा होता
ितसर्याचा चेहरा मनुष्यासारखा होता, आिण चौथा उडत्या गरुडासारखा होता.
8 त्या पर्त्येक िजवंत पर्ाण्याला सहा पंख होते व त्यांना सगळीकडे डोळे होते,
त्यांच्या पंखावर आिण आतनू डोळे होते, िदवस व रातर् न थांबता ते म्हणत
होते.
“ ‘पिवतर्, पिवतर्, पिवतर्,
हा पर्भू देव सवर्समथर्,’

जो होता, जो आहे आिण जो येणार आहे.”
9 जो राजासनावर बसलेला आहे तो अनंतकाळपयर्ंत िजवंत राहणार आहे

त्याचे जेव्हा जेव्हा ते चार िजवंत पर्ाणी गौरव, सन्मान व उपकारस्तुती करीत
होते, 10 तेव्हा तेव्हा ते चोवीस वडील जो राजासनावर बसला आहे त्याच्यापुढे
पालथे पडतात आिण जो युगानुयुग िजवंत आहे त्यास नमन करतात आिण
आपले मुकुट राजासनासमोर ठेवनू म्हणतात
11 “हे पर्भ,ू आमच्या देवा,
तू गौरव, सन्मान आिण सामथ्यर् पर्ाप्त करून घेण्यास योग्य आहेस,
तू सवर् गोष्टी उत्पन्न केल्यास,

कारण तू सवर्काही अिस्तत्वात आणले आिण तुझ्या इच्छेमुळे ते झाले
आिण उत्पन्न केले.”

5
1 मग मी, जो राजासनावर बसला होता त्याच्या उजव्या हातात मी एक

गंुडाळी पािहली. गंुडाळीवर दोन्ही बाजूंनी िलिहले होते आिण ती गंुडाळी सात
िशक्के मारून बंद केली होती. 2 आिण मी एक सामथ्यर्शाली देवदतू पािहला.
तो देवदतू मोठ ा आवाजात म्हणाला, “गंुडाळीचे िशक्के तोडून ती उघडण्यास
कोण योग्य आहे?” 3 परंतु स्वगार्त, पृथ्वीवर िकंवा पृथ्वीखाली कोणीही ती
गंुडाळी उघडावयास िकंवा ितच्यांत पाहावयास समथर् नव्हता. 4 ती गंुडाळी
उघडण्यास िकंवा ितच्यात पाहण्यास योग्य असा कोणी आढळला नाही म्हणनू
मला फार रडू आले. 5 परंतु वडीलांपैकी एकजण मला म्हणाला, “रडू नकोस!
पहा, यहदूा वंशाचा िसंह, दािवदाचा अंकुर हा िवजयी झाला आहे. तो गंुडाळी
उघडण्यास व ितचे सात िशक्के उघडण्यास समथर् आहे.”
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6 राजासनाच्या आिण चार िजवंत पर्ाण्यांच्या व त्या वडीलांच्या मध्यभागी
कोकरा उभा असलेला मी पािहला, तो वधलेल्यासारखा होता, त्यास सात िशंगे
आिण सात डोळे होते आिण हे ते सवर् पृथ्वीवर पाठिवण्यात आलेले देवाचे सात
आत्मे होते. 7 तो गेला आिण त्याने जो, राजासनावर बसला होता, त्याच्या
उजव्या हातातनू ती गंुडाळी घेतली.

8 आिण जेव्हा त्याने ती गंुडाळी घेतली तेव्हा चार िजवंत पर्ाणी व चोवीस
वडीलजन कोकर्यासमोर उपडे पडले, पर्त्येकाजवळ वीणा व पर्त्येकाच्या
हातात सुवािसक धपूाने भरलेल्या सोन्याच्या वाट ा होत्या, त्या वाट ा म्हणजे
पिवतर्जनांच्या पर्ाथर्ना होत्या.

9 आिण त्यांनी नवे गाणे गाईलेः
“तू गंुडाळी घेण्यास आिण ितचे िशक्के उघडण्यास योग्य आहेस,
कारण तुला वधण्यात आले आिण तू आपल्या रक्ताने खंडणी भरून

पर्त्येक वंशातनू, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे लोक आिण राष्ट्रांतनू
देवासाठी माणसे िवकत घेतली आहेत.

10 तू त्यांना आमच्या देवासाठी एक राज्य आिण याजक बनिवले
आिण नंतर ते पृथ्वीवर राज्य करतील.”

11 मग मी पािहले राजासन आिण, चार िजवंत पर्ाणी व वडीलजन
यांच्यासभोवती अगिणत देवदतूांची वाणी ऐकली, त्यांची संख्या अयुतांची
अयुते व हजारो हजार होती. 12 देवदतू मोठ ा आवाजात म्हणाले.

जो वधलेला कोकरा,
सामथ्यर्, धन, ज्ञान, बल, सन्मान,
गौरव व उपकारस्तुती ही घेण्यास योग्य आहे.

13 पर्त्येक िनमार्ण केलेली वस्तू आकाशात व पृथ्वीवर, पृथ्वीखाली व
समुदर्ातील अवघ्याना मी असे गाताना ऐकले की, “जो राजासनावर बसतो
त्यास व कोकर्याला स्तुती, सन्मान, गौरव आिण सामथ्यर् युगानुयुगापयर्ंत
असो!” 14 चार िजवंत पर्ाणी म्हणाले, “आमेन!” मग वडीलजनांनी खाली
पडून त्यास अिभवादन केले.

6
1 मग कोकर्याने सात िशक्क्यांपैकी एक िशक्का फोडला ते मी पािहले

आिण त्या चार पर्ाण्यातील एकाने मेघगजर्नेसारख्या वाणीने ये असे म्हणताना
ऐकले. 2 मी एक पांढरा घोडा पािहला, त्यावर जो बसला होता त्याच्याजवळ
धनुष्य होते आिण त्यास मुकुट देण्यात आला. तो िजंकीत िवजयावर िवजय
िमळिवण्यास िनघाला.

3 जेव्हा कोकर्याने दुसरा िशक्का उघडला, तेव्हा दुसर्या िजवंत पर्ाण्याला
ये असे म्हणताना ऐकले. 4 नंतर दुसरा घोडा िनघाला, तो अिग्नज्वालेपर्माणे
लाल होता. त्यावर जो बसलेला होता त्यास पृथ्वीवरील शांती नाहीशी
करण्याचा अिधकार िदला होता. यासाठी की, लोकांनी एकमेकास वधावे. त्यास
मोठी तलवार देण्यात आली होती.
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5 जेव्हा कोकर्याने ितसरा िशक्का उघडला, ितसर्या िजवंत पर्ाण्याला “ये”
असे म्हणतांना ऐकले तेव्हा मी काळा घोडा पािहला आिण त्यावर जो बसलेला
होता त्याच्या हातात तराजू होते. 6 मी चार पर्ाण्यांच्यामधनू िनघालेली वाणी
ऐकली, ती म्हणत होती, एका चांदीच्या नाण्याला शेरभर गहू आिण एका
चांदीच्या नाण्याला तीन शेर जव. परंतु तेल व दर्ाक्षरस यांची हानी करू नकोस.

7कोकर्याने जेव्हा चौथा िशक्का उघडला, तेव्हा मी चौथ्या िजवंत पर्ाण्याची
वाणी “ये” म्हणताना ऐकली. 8 नंतर मी िफकट रंगाचा घोडा पािहला.
त्यावर जो बसलेला होता त्याचे नाव मरण होते; आिण मृतलोक त्याच्या
पाठीमागनू त्याच्याबरोबर चालला होता. त्यांना तलवारीने, दुष्काळाने, रोगाने
व पृथ्वीवरील श्वापदांकडून मनुष्यांना िजवे मारण्याचा अिधकार पृथ्वीच्या
चौथ्या भागावर देण्यात आला होता.

9 जेव्हा कोकर्याने पाचवा िशक्का उघडला तेव्हा मी, वेदीखाली आत्मे
पािहले, ते आत्मे देवाच्या वचनामुळे व त्यांनी जी साक्ष िदली होती ितच्यामुळे
िजवे मारलेल्या लोकांचे आत्मे होते. 10 ते मोठ ाने ओरडून म्हणाले, हे “स्वामी
तू पिवतर् व सत्य आहेस तू कोठपयर्ंत न्यायिनवाडा करणार नाहीस आिण
पृथ्वीवर राहणार्या लोकांपासनू आमच्या रक्ताचा सडू घेणार नाहीस?” 11 तेव्हा
त्या पर्त्येकास एकएक शुभर् झगा देण्यात आला आिण त्यास असे सांगण्यात
आले की, तुमच्या सोबतीचे दास व तुमचे बंधू तुम्हासारखे िजवे मारले जाणार,
त्यांची संख्यापणूर् होईपयर्ंत तुम्ही आणखी थोडा वेळ िवसावा घ्या.

12 त्याने सहावा िशक्का फोडला, ते मी पािहले; तेव्हा मोठा भिूमकंप
झाला, सयूर् केसांच्या बनवलेल्या तरटासारखा काळा झाला; व सगळा चंदर्
रक्तासारखा झाला; 13 अंिजराचे झाड मोठ ा वार्याने हालले म्हणजे त्याची
कच्ची फळे जशी खाली पडतात तसे आकाशातील तारे पृथ्वीवर पडले
14 एखाद्या गंुडाळीसारखे आकाश गंुडाळले जाऊन िनघनू गेले आिण सवर्
डोंगर व बेटे आपआपल्या िठकाणांवरून ढळून गेली. 15 पृथ्वीवरील राजे
व मोठे अिधकारी, सरदार, शर्ीमंत व बलवान लोक, सवर् दास व स्वतंतर्
माणसे, गुहात व डोगरांतील खडकातनू लपली; 16आिण ते डोंगरास व खडकास
म्हणाले, आम्हावर पडून राजासनावर जो बसलेला आहे, त्याच्या नजरेपासनू व
कोकर्याच्या क्रोधापासनू आम्हास लपवा, 17 कारण त्यांच्या क्रोधाचा मोठा
िदवस आला आहे, आिण त्याच्यापुढे कोण िटकेल?

7

1 आिण त्यानंतर मी चार देवदतू पृथ्वीच्या चार कोनावर उभे राहीलेले
पाहीले, त्यांनी पृथ्वीतील चार वार्यास असे घट्ट धरून ठेवले होते की पृथ्वीवर
व समुदर्ावर आिण कोणत्याही झाडावर वारा वाहू नये. 2 मी दुसरा एक देवदतू
पवूकडून वर चढताना पािहला, त्याच्याजवळ िजवंत देवाचा िशक्का होता; ज्या
चार देवदतूांकडे पृथ्वीला व समुदर्ाला नुकसान करण्याचे सोपवनू िदले होते
त्यांना तो मोठ ाने ओरडून म्हणाला, 3 “आमच्या देवाचे दास यांच्या कपाळावर
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आम्ही िशक्का मारीपयर्ंत पृथ्वीला व समुदर्ाला आिण झाडासही नुकसान करू
नका.”

4 ज्यांच्यावर िशक्का मारण्यात आला त्यांची संख्या मी ऐकली; इसर्ाएल
लोकांच्या सवर् वंशातील एकशे चव्वेचाळीस हजांरावर िशक्का मारण्यात आला.
5 यहदूा वंशातील बारा हजारांवर िशक्का मारण्यात आला
रऊबेन वंशापैकी बारा हजारांवर;
गाद वंशापैकी बारा हजारांवर;
6 आशेर वंशापैकी बारा हजारांवर;
नफताली वंशापैकी बारा हजारांवर;
मनश्शे वंशापैकी बारा हजारांवर;
7 िशमोन वंशापैकी बारा हजारांवर;
लेवी वंशापैकी बारा हजारांवर;
इस्साखार वंशापैकी बारा हजारांवर;
8 जबुलनू वंशापैकी बारा हजारांवर;
योसेफ वंशापैकी बारा हजारांवर;
बन्यामीन वंशापैकी बारा हजारांवर; िशक्का मारण्यात आला.

9 या यानंतर मी पािहले, तो पर्त्येक राष्ट्र, वंश, लोक व भाषा यांच्यातील
कोणाच्याने मोजला जाऊ शकणार नाही एवढा मोठा समुदाय, तो राजासनापुढे
व कोकर्याच्यापुढे उभा होता. शुभर् झगे घातलेले आिण त्यांच्या हातात
झावळ्या होत्या. 10 ते मोठ ाने ओरडून म्हणत होतेः राजासनावर बसलेल्या
आमच्या देवाकडून व कोकर्याकडून, तारण आहे.

11 तेव्हा राजासन व वडील आिण चार िजवंत पर्ाणी यांच्यासभोवती सवर्
देवदतू उभे होते आिण ते राजासनासमोर पालथे पडून देवाला नमन करीत
12 म्हणाले,

आमेन; स्तुती, गौरव, ज्ञान, उपकारस्तुती, सन्मान, सामथ्यर् व बळ ही
युगानुयुग आमच्या देवाची आहेत; आमेन.
13 तेव्हा विडलातील एकाने मला िवचारले हे “शुभर् झगे घातलेले हे कोण

आहेत आिण ते कोठून आले आहेत?” 14 मी त्यास म्हटले, “पर्भ,ू तुला मािहत
आहे.” आिण तो मला म्हणाला जे मोठ ा संकटातनू येतात ते हे आहेत; त्यांनी
आपले झगे कोकर्याच्या समपर्णाच्या रक्तात धुऊन शुभर् केले आहेत.
15 म्हणनू ते देवाच्या राजासनासमोर आहेत

आिण ते रातरं्िदवस त्याच्या भवनात सेवा करतात.
जो राजासनावर बसलेला आहे तो आपला मंडप त्यांच्यावर घालील.

16 ते आणखी भुकेले आिण आणखी तान्हेले होणार नाहीत,
त्यास सयूर् िकंवा कोणतीही उष्णता बाधणार नाही.
17 कारण राजासनाच्या मध्यभागी असलेला कोकरा स्वतः त्यांचा में ढपाळ

होईल,
आिण तो त्यांना जीवनाच्या पाण्याच्या झर्यांजवळ नेईल;
आिण देव स्वतः त्यांच्या डोळ्यातील सवर् अशर्ू पुसनू टाकील.
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8
1 जेव्हा कोकर्याने सातवा िशक्का उघडला, तेव्हा सुमारे अध्यार् तासापयर्ंत

स्वगार्त शांतता होती. 2 नंतर देवासमोर सात देवदतू उभे रािहलेले मी पािहले
आिण त्यांना सात कण देण्यात आले.

3 दुसरा एक देवदतू येऊन, वेदीपुढे उभा रािहला. त्याच्याजवळ सोन्याचे
धुपाटणे होते; राजासनासमोरच्या सोन्याच्या वेदीवर सवर् पिवतर्जनांच्या
पर्ाथर्नांसह धुप ठेवण्याकिरता त्याच्याजवळ पुष्कळ धपू िदला होता.
4 देवदतूाच्या हातातनू धपूाचा धरू पिवतर्जनांच्या पर्ाथर्नांसह देवासमोर वर
चढला. 5 तेव्हा देवदतूाने धुपाटणे घेऊन त्यामध्ये वेदीवरचा अग्नी भरून
पृथ्वीवर टाकला आिण मेघांचा गडगडाट व गजर्ना झाल्या, िवजा चमकल्या
व भिूमकंप झाला. 6 ज्या सात देवदतूांजवळ सात कण होते ते आपआपले कण
वाजवण्यास तयार झाले.

7 पिहल्या देवदतूाने कणार् वाजवताच रक्तिमिशर्त गारा व अग्नी ही आली.
ती पृथ्वीवर टाकण्यात आली यासाठी की, पृथ्वीचा ितसरा भाग व झाडांचा
ितसरा भाग जळून गेला; आिण सवर् िहरवे गवत जळून गेले. 8 दुसर्या
देवदतूाने कणार् वाजवला आिण तेव्हा अग्नीने पेटलेल्या मोठ ा डोंगरासारखे
काहीतरी समुदर्ात टाकले गेले आिण समुदर्ाच्या ितसर्या भागाचे रक्त झाले.
9 समुदर्ातील ितसरा भाग िजवंत पर्ाणी मरण पावले आिण तसेच ितसरा
भाग जहाजांचा नाश झाला. 10 ितसर्या देवदतूाने कणार् वाजवला तेव्हा
मशालीसारखा पेटलेला मोठा तारा आकाशातनू खाली पडला. तो नद्यांच्या
व झर्यांच्या ितसर्या भाग पाण्यावर पडला; 11 त्या तार्याचे नाव कडूदवणा
आिण पाण्याच्या ितसर्या भागाचा कडूदवणा झाला; आिण त्या पाण्याने
मनुष्यांपैकी पुष्कळ माणसे मरण पावली; कारण ते पाणी कडू झाले होते.

12 चौथ्या देवदतूाने कणार् वाजवला तेव्हा सयूार्चा ितसरा भाग, चंदर्ाचा
ितसरा भाग व तार्यांचा ितसरा िहस्सा मारला गेला; त्यांचा ितसरा भाग
अंधकारमय झाला आिण िदवसाचा व रातर्ीचाही ितसरा भाग पर्कािशत झाला
नाही.

13 आिण मी पािहले, तेव्हा एक गरूड आकाशाच्या मध्यभागी उडत होता;
आिण मी त्यास मोठ ाने असे म्हणताना ऐकले की, जे तीन देवदतू कण
वाजवणार आहेत त्यांच्या कण्यार्च्या होणार्या आवाजाने पृथ्वीवर राहणार्या
लोकांवर अनथर्, अनथर्, अनथर् येणार !

9
1मग पाचव्या देवदतूाने कणार् वाजवला, तेव्हा एक तारा आकाशातनू पृथ्वीवर

पडलेला मला िदसला; त्या तार्याला अगाधकूपाची िकल्ली िदली होती. 2 त्याने
अगाधकूप उघडला, तेव्हा मोठ ा भट्टीच्या धुरासारखा धरू कूपातनू िनघनू वर
चढला; आिण कूपाच्या धुराने सयूर् आिण अंतराळ ही अंधकारमय झाली. 3 त्या
धुरातनू टोळ िनघनू पृथ्वीवर आले आिण जशी पृथ्वीवरील िवंचवास शक्ती
आहे तशी त्यांना शक्ती िदली होती. 4यांना असे सांिगतले होते की, पृथ्वीवरील
गवत व कोणतीही िहरवळ व झाडे यांना हानी करू नका; परंतु ज्या मनुष्यांच्या
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कपाळांवर देवाचा िशक्का नाही त्यांना मातर् इजा करा. 5 त्या लोकांस िजवे
मारण्याची परवानगी त्यांना िदलेली नव्हती, तर फक्त पाच मिहने यातना
देण्यास सांिगतले. िवंचू मनुष्यास नांगी मारतो तेव्हा त्यास जी वेदना होते त्या
वेदनेसारखी ती होती. 6 त्या िदवसात माणसे मरण शोधतील, परंतु ते त्यांना
िमळणार नाही, ते मरणासाठी अती उत्सुक होतील, परंतु मरण त्यांच्यापासनू
दरू पळेल. 7 टोळांचे आकार लढाईसाठी तयार केलेल्या घोड ांसारखे होते;
त्यांच्या डोक्यावर जणू काय सोन्यासारखे मुकुट होते आिण त्यांचे चेहरे
मनुष्यांच्या चेहर्यासारखे होते. 8 त्यांचे केस िस्तर्यांच्या केसांसारखे होते आिण
त्यांचे दात िसंहाच्या दातांसारखे होते. 9 त्यांना उरस्तर्ाणे होती, ती लोखंडी
उरस्तर्ाणांसारखी होती आिण त्यांच्या पंखाचा आवाज लढाईस धावणार्या
पुष्कळ घोड ांच्या रथांच्या आवाजासारखा होता; 10 त्यांना िवंचवांसारखी
शेपटे व नांग्या आहेत आिण मनुष्यांस पाच मिहने हानी करण्याची त्यांची शक्ती
त्यांच्या शेपटात आहे. 11 अगाधकूपाचा दतू तो त्यांच्यावर राजा आहे; त्याचे
नाव इबर्ी भाषेत अबद्दोन आहे आिण गर्ीक भाषेत त्याचे नाव अपल्लओून
आहे.

12पिहला अनथर् होऊन गेला; पाहा, यापुढे आणखी दोन अनथर् येणार आहेत.
13 मग सहाव्या देवदतूाने कणार् वाजवला, तेव्हा देवासमोरच्या सोन्याच्या

वेदीच्या चार कोपर्यांच्या िशंगांमधनू आलेली एक वाणी मी ऐकली. 14 ज्या
सहाव्या देवदतूाजवळ कणार् होता त्यास ती वाणी म्हणाली, मोठ ा फरात
नदीजवळ बांधनू ठेवलेले जे चार दतू त्यांना मोकळे सोड. 15 तेव्हा मनुष्यांपैकी
ितसरा भाग िजवे मारायला तो नेमलेला तास व िदवस व मिहना व वषर् यासाठी
जे चार दतू तयार केलेले होते ते सोडण्यात आले. 16 घोडदळांची संख्या वीस
कोटी होती; ही त्यांची संख्या मी ऐकली. 17 त्या दृष्टांतात घोडे व त्यावर
बसलेले स्वार मला िदसले ते असे; त्यांना अग्नी व नीळ व गंधक यासारखी
उरसर्ाणे होती आिण त्या घोड ांची डोकी िसंहाच्या डोक्यांसारखी होती आिण
त्यांच्या तोंडातनू अग्नी, धरू व गंधक ही िनघत होती. 18 त्यांच्या तोंडातनू
िनघणार्या धरू, अग्नी व गंधक या तीन पीडांनी मनुष्यांचा ितसरा िहस्सा
िजवे मारला गेला, 19 कारण त्या घोड ांची शक्ती त्यांच्या तोंडात व शेपटात
आहे; त्यांची शेपटे सापासारखी असनू त्यांनाही डोकी आहेत आिण त्यांनी ते
मनुष्यांना जखमा करून पीडा देतात. 20 त्या पीडांमुळे जे िजवे मारले गेले
नाहीत अशा बाकीच्या मनुष्यांनी आपल्या हातच्या कृत्यांिवषयी पश्चा ाप
केला नाही; म्हणजे, भतूांची व ज्यास पाहता, ऐकता व चालता येत नाही अशा
सोन्याच्या, रूप्याच्या, िपतळेच्या, दगडाच्या व लाकडाच्या मतूी र्ची पजूा करणे
त्यांनी सोडले नाही 21 आिण त्यांनी केलेल्या खुनािवषयी जादटूोणा, व्यिभचार
व चोर्या ह्यांबद्दलिह पश्चा ाप केला नाही.

10
1 मी आणखी एक बलवान देवदतू स्वगार्तनू उतरतांना पािहला; तो मेघ

पांघरलेला असनू त्याच्या डोक्यावर मेघधनुष्य होते, त्याचे तोंड सयूार्सारखे
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व त्याचे, पाय अिग्नस्तंभासारखे होते, 2 त्याच्याहाती एक उघडलेली लहानशी
गंुडाळी होती; त्याने आपला उजवा पाय समुदर्ावर व डावा पाय भमूीवर ठेवला;
3आिण िसंहगजर्नेपर्माणे तो मोठ ाने ओरडला; आिण जेव्हा तो ओरडला तेव्हा
सात मेघगजर्नांनी आपआपले शब्द काढले.

4 त्या सात मेघगजर्नांनी शब्द काढले तेव्हा मी िलिहणार होतो; इतक्यात
स्वगार्तनू झालेली वाणी मी ऐकली; ती म्हणालीः सात मेघगजर्नांनी काढलेले
शब्द गुप्त ठेव, ते िलहू नको.

5 ज्या देवदतूाला समुदर्ावर व भमूीवर उभे रािहलेले मी पािहले, त्याने
आपला उजवा हात स्वगार्कडे वर केला, 6 आिण जो युगानुयुग िजवंत आहे,
ज्याने आकाश व त्यामध्ये जे आहेत, पृथ्वी व ितच्यावर जे आहे ते आिण समुदर्
व त्यामध्ये जे आहे ते िनमार्ण केले, त्याची शपथ वाहनू म्हटलेः आणखी उशीर
होणार नाही; 7 परंतु सातव्या देवदतूाची वाणी होईल त्या िदवसात म्हणजे तो
देवदतू कणार् वाजिवण्याच्या व बेतात असेल, तेव्हा देवाने आपले दास संदेष्टे
ह्यांना जाहीर केल्यानुसार त्याचे गजू पणूर् होईल.

8 स्वगार्तनू झालेली जी वाणी मी ऐकली होती ती माझ्याबरोबर पुन्हा
बोलताना मी ऐकली. ती म्हणाली, जा आिण समुदर्ावर व भमूीवर उभे
रािहलेल्या देवदतूाच्या हातातली उघडलेली गंुडाळी जाऊन घे. 9 तेव्हा मी
त्या देवदतूाकडे जाऊन, “ती लहान गंुडाळी” मला दे असे म्हटले. तो म्हणाला,
“िह घे आिण खाऊन टाक; ती तुझे पोट कडू करील तरी तुझ्या तोंडाला
मधासारखे गोड लागेल.” 10 तेव्हा मी देवदतूाच्या हातातनू ती लहान गंुडाळी
घेतली व खाऊन टाकली, ती माझ्या तोंडाला मधासारखी गोड लागली, तरी
खाल्ल्यावर माझे पोट कडू झाले. 11 तेव्हा ते मला म्हणाले, अनेक लोक, राष्ट्रे,
िनरिनराळ्या भाषा बोलणारे व राजे यांच्यािवषयी तू पुन्हा संदेश िदला पािहजे.

11
1मग मला मोजमाप करण्यासाठी काठीसारखा बोरू देण्यात आला आिण मला

सांगण्यात आले, “ऊठ आिण देवाचे भवन, वेदी आिण त्यामध्ये जे उपासना
करतात त्यांचे मोजमाप घे. 2 पण भवना बाहेरचे अंगण सोड, त्याचे मोजमाप
घेऊ नकोस; कारण ते परराष्ट्रीयांना िदलेले आहे. बेचाळीस मिहने ते पिवतर्
नगर पायाखाली तुडवतील. 3 आिण मी माझ्या दोन साक्षीदारांना अिधकार
देईन. ते तरटाची वस्तरे् घालनू, एक हजार दोनशे साठ िदवस देवाचा संदेश
देतील.” 4 हे साक्षीदार म्हणजे पृथ्वीच्या पर्भसूमोर उभे असणारी जैतुनाची दोन
झाडे व दोन समया ही ते आहेत. 5 जर एखादी व्यक्ती त्या साक्षीदारांना अपाय
करू इच्छीत असल्यास त्यांच्या तोंडातनू अग्नी िनघनू त्यांच्या शतरं्ूना
खाऊन टाकतो. जो कोणी त्यांना इजा करण्याची इच्छा धरील त्यास ह्यापर्कारे
अवश्य मारावे. 6या साक्षीदारांना ते संदेश सांगण्याच्या िदवसांमध्ये पाऊस पडू
नये म्हणनू त्यांना आकाश बंद करण्याचा अिधकार िदला आहे. त्यांना पाण्याचे
रक्त करण्याचा अिधकार िदला आहे आिण त्यांची इच्छा असेल िततकेदा
पृथ्वीला पर्त्येक पर्कारच्या पीडांनी िपडण्याचा अिधकार िदलेला आहे.
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7 त्यांची साक्ष पुरी झाल्यावर अगाधकूपातनू जो पशू वर येईल तो
त्यांच्याबरोबर लढाई करील, त्यांच्यावर िवजय िमळवील आिण त्यांना ठार
मारील. 8 तेथे मोठ ा नगराच्या म्हणजे आित्मक अथार्ने सदोम आिण िमसर
म्हणले आहे व जेथे त्यांच्या पर्भलूाही वधस्तंभावर िखळले होते त्याच्या
रस्त्यावर त्यांची परे्ते पडून राहतील. 9 आिण पर्त्येक समाजातले, वंशांतले,
भाषेचे व राष्ट्रांतले लोक साडेतीन िदवस त्यांची परे्ते पाहतील आिण ते त्यांची
परे्ते थडग्यांत ठेवू देणार नाहीत. 10 त्यांच्यावरून पृथ्वीवर राहणारे आनंद
व उत्सव करतील व एकमेकांना भेटी पाठवतील कारण त्या दोन संदेष्ट ांनी
पृथ्वीवर राहणार्यांस अतोनात पीडले होते.

11आिण साडेतीन िदवसानंतर देवाकडील जीवनाच्या आत्म्याने त्यांच्यामध्ये
पर्वेश केला आिण ते त्यांच्या पायांवर उभे रािहले; आिण त्यांना पाहणार्यांना
मोठे भय वाटले. 12 आिण त्यांनी स्वगार्तनू एक मोठा आवाज ऐकला, तो त्यांना
म्हणाला, “इकडे वर या” मग ते एका ढगातनू स्वगार्त वर जात असताना त्यांच्या
वैर्यांनी त्यांना पािहले.

13आिण त्याच घटकेस मोठा भकंूप झाला; तेव्हा नगराचा दहावा भाग पडला
आिण भकंूपात सात हजार लोक ठार झाले. तेव्हा वाचलेले भयभीत झाले व
त्यांनी स्वगार्च्या देवाला गौरव िदले.

14 दुसरी आप ी येऊन गेली; बघा, ितसरी आप ी लवकरच येत आहे.

15 मग सातव्या देवदतूाने कणार् वाजवला तेव्हा स्वगार्त मोठ ाने आवाज
झाला, त्यांचे शब्द असे होतेः
जगाचे राज्य हे आमच्या पर्भचेू आिण त्याच्या िखर्स्ताचे झाले आहे;
तो युगानुयुग राज्य करील.

16 तेव्हा देवासमोर आपल्या आसनांवर बसलेले चोवीस वडील उपडे पडून
देवाला नमन करून म्हणाले
17 हे पर्भू देवा, हे सवर्समथार्, जो तू आहेस आिण होतास, त्या तुझे आम्ही

उपकार मानतो,
कारण तुझे महान सामथ्यर् तू आपल्याकडे घेतले आहेस आिण राज्य

चालिवण्यास सुरूवात केलीस.
18 राष्ट्रे रागावली आहेत
परंतु तुझा क्रोधाग्नी आला आहे आिण

मरण पावलेल्यांचा न्याय करण्याची वेळ आली आहे आिण
तू आपल्या दासांना, तुझ्या संदेष्ट ांना, पिवतर्जनांना आिण

जे तुझ्या नावाचे भय धरतात अशा लहानथोरांना वेतन देण्याची वेळ आली आहे.
आिण ज्यांनी पृथ्वीचा नाश केला त्यांचा नाश करण्याची वेळ आली आहे.

19 तेव्हा देवाचे स्वगार्तील भवन उघडले व त्याच्या भवनात त्याच्या कराराचा
कोश िदसला; आिण िवजांचे लखलखाट, गजर्ना आिण गडगडाट होऊन भकंूप
झाला व गारांचे मोठे वादळ झाले.

12
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1 आिण स्वगार्त एक महान िचन्ह िदसले; सयूर् पिरधान केलेली एक स्तर्ी,
ितच्या पायाखाली चंदर् होता आिण ितच्या डोक्यावर बारा तार्यांचा मुकुट
होता. 2 ती स्तर्ी गरोदर होती व बाळंतपणाच्या वेदनांनी ती ओरडत होती.

3आिण स्वगार्त दुसरे एक िचन्ह िदसले. पाहा! तेथे एक मोठा, लाल अजगर;
त्यास सात डोकी व दहा िशंगे होती आिण त्याच्या डोक्यांवर सात मुकुट होते.
4 त्याच्या शेपटाने आकाशातील ितसरा िहस्सा तारे खाली ओढून काढले आिण
त्यांना पृथ्वीवर पाडले; आिण जी स्तर्ी पर्सतू होणार होती ितचे मलू जन्मताच
िगळून घ्यावे म्हणनू अजगर ितच्यापुढे उभा रािहला. 5 आिण सवर् राष्ट्रांवर
लोहदंडाने अिधकार चालवील अशा मुलास म्हणजे पुसंतानास ितने जन्म िदला;
त्या मुलाला देवाकडे व त्याच्या राजासनाकडे उचलनू नेण्यात आले. 6आिण ती
स्तर्ी रानात पळाली; तेथे ितची एक हजार दोनशे साठ िदवस काळजी घेण्यात
यावी म्हणनू ितच्यासाठी देवाने तयार केलेले िठकाण आहे.

7 आिण स्वगार्त युद्ध झाले; िमखाएल व त्याचे दतू हे अजगराबरोबर लढले
आिण अजगर व त्याचे दतू हे सुद्धा त्यांच्याशी लढले. 8पण अजगर िजंकण्यास
िततका बलवान नव्हता आिण त्यापुढे स्वगार्त त्यास व त्याच्या दतूांना स्थान
उरले नाही. 9 तो मोठा अजगर, सैतान म्हटलेला तोच तो जुनाट साप होय.
तो संपणूर् जगाला फसवतो. त्या सापाला त्याच्या दतूांसह पृथ्वीवर टाकण्यात
आले.

10 आिण मी स्वगार्त एक मोठा आवाज ऐकला;
त्याचे शब्द असे होते, आता आमच्या देवाचे तारण आिण सामथ्यर्

आिण राज्य आले आहे.
आिण त्याच्या िखर्स्ताचा अिधकार हे पर्कट झाले आहेत;

कारण आमच्या भावांना दोष देणारा आमच्या देवापुढे स्वगार्त जो
त्यांच्यावर

रातरं्िदवस आरोप करीत असे,
तो खाली टाकण्यात आला आहे.

11 त्यांनी कोकर्याच्या रक्ताद्वारे, आपल्या साक्षीच्या वचनाद्वारे, त्याच्यावर
िवजय िमळवला आहे.

आिण त्यांना मरावे लागले तरी त्यांनी आपल्या जीवावर पर्ीती केली नाही.
12 म्हणनू स्वगार्नंो आिण त्यामध्ये राहणार्यांनो, आनंद करा पृथ्वी

आिण समुदर् ह्यावर अनथर् ओढवला आहे,
कारण सैतान खाली तुमच्याकडे
मोठ ा रागाने आला आहे.
कारण आपणाला थोडकाच काळ रािहला आहे, हे तो जाणतो.

13 आिण अजगराने बिघतले की, त्यास पृथ्वीवर टाकण्यात आले आहे, तेव्हा
िजने एका मुलाला जन्म िदला होता त्या स्तर्ीचा त्याने पाठलाग केला. 14परंतु
स्तर्ीने सापाच्या पुढून ितच्या रानातल्या िठकाणी उडून जावे म्हणनू ितला
मोठ ा गरुडाचे दोन पंख देण्यात आले; आिण तेथे ती सपार्पासनू सुरिक्षत
राहत असताना एक काळ, दोन काळ आिण अधर्काळ ितचे पोषण केले जाईल.
15 आिण ती स्तर्ी पुराने वाहनू जाईल असे करावे म्हणनू, त्या सपार्ने ितच्या
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मागोमाग आपल्या तोंडातनू नदीसारखे पाणी ओतले. 16 पण भमूीने स्तर्ीला
मदत केली; आिण अजगराने तोंडातनू सोडलेली नदी भमूीने तोंड उघडून
िगळून घेतली. 17 तेव्हा अजगर स्तर्ीवर रागावला व जे ितच्या संतानातनू
उरलेले, देवाच्या आज्ञा पाळणारे आिण येशचूी साक्ष देणारे त्यांच्याशी लढाई
करायला गेला; 18 आिण तो अजगर समुदर्ाच्या वाळूवर उभा रािहला.

13
1 आिण मी बिघतले की, एक पशू समुदर्ातनू वर आला. त्यास दहा

िशंगे आिण सात डोकी होती. त्याच्या िशंगांवर दहा मुकुट होते व त्याच्या
डोक्यांवर देवाचा अपमान करणारी नावे होती. 2 आिण मी पािहलेला पशू
तो िचत्त्यासारखा होता, त्याचे पाय अस्वलाच्या पायासारखे व त्याचे तोंड
िसंहाच्या तोंडासारखे होते; त्यास अजगराने आपली शक्ती आिण राजासन िदले
आिण मोठा अिधकार िदला.

3 त्या पशचू्या डोक्यापैकी, त्याच्या एका डोक्याला जीवघेणी जखम झाली
होती, त्यामुळे तो मरून जाईल असे वाटले. पण त्याची ती जखम बरी
झाली; आिण सवर् पृथ्वी आश्चयर् करीत त्या पशचू्यामागे गेली. 4 आिण त्यांनी
अजगराला नमन केले, कारण त्याने आपला अिधकार त्या पशलूा िदला होता;
आिण त्यांनी त्या पशलूाही नमन करून म्हटले, “या पशसूारखा कोण आहे?
ह्याच्याशी कोण लढू शकेल?” 5 आिण, त्या पशलूा मोठ ा गिवर्ष्ठ गोष्टी व
अपमानास्पद शब्द बोलणारे तोंड िदले होते; आिण त्यास हे करायला बेचाळीस
मिहने अिधकार िदला होता. 6 त्या पशनेू देवािवरुद्ध त्याच्या नावािवषयी,
त्याच्या मंडपािवषयी आिण स्वगार्त राहणार्यांिवषयी िनंदा करायला आपले
तोंड उघडले. 7 आिण पिवतर् जनांशी लढाई करण्यास व त्यांच्यावर िवजय
िमळवण्यास त्या पशलूा परवानगी देण्यात आली; आिण त्यास पर्त्येक
वंश, लोक, भाषा बोलणार्यांवर आिण राष्ट्रांवर अिधकार िदलेला होता.
8आिण ज्यांची नावे जगाच्या स्थापनेपासनू वधलेल्या कोकर्याच्या जीवनाच्या
पुस्तकात िलिहलेली नाहीत असे पृथ्वीवर राहणारे सवर्जण त्या पशलूा नमन
करतील.

9 जर कोणाला कान असेल तर तो ऐको.
10 जो कैदेत जायचा

तो कैदेत जातो;
जो तलवारीने जीवे मारील

त्यास तलवारीने मरणे भाग आहे.
ह्यात पिवतर् जनांची सहनिशलता आिण िवश्वास िदसनू येतो.

11 आिण मी बिघतले की, आणखी एक पशू भमूीतनू वर येत आहे. त्यास
कोकर्यासारखी दोन िशंगे होती; आिण तो अजगरासारखा बोलत होता. 12 तो
पिहल्या पशचूी सवर् स ा त्याच्यासमक्ष स्वतः चालवतो; ज्या पिहल्या पशचूी
जीवघेणी जखम बरी झाली होती त्यास पृथ्वीने व तीवर राहणार्यांनी नमन
करावे असे तो करतो. 13तो मोठी िचन्हे करतो; लोकांच्या दृष्टीपुढे आकाशातनू
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पृथ्वीवर अग्नी उतरेल असे तो करतो, 14 आिण त्यास त्या पशचू्या देखत जी
िचन्हे करायची मुभा आहे ती करून दाखवनू तो पृथ्वीवर राहणार्यांना फसवतो
आिण ज्या पशलूा तलवारीचा घाव लागला असताही जो िजवंत आहे त्याची
त्यांनी मतूी र् करावी असे तो पृथ्वीवर राहणार्यांस सांगतो. 15 दुसर्या पशलूा,
पिहल्या पशचू्या मतूी र्ला जीवन देण्याची परवानगी होती. म्हणजे त्या पशचू्या
मतूी र्ने बोलावे आिण असे करावे की, िजतके लोक त्या पशचू्या मतूी र्ला नमन
करणार नाहीत िततक्यांना िजवे मारले जावे. 16आिण तो असे करतो की, लहान
व मोठे, धनवान व दिरदर्ी, स्वतंतर् व दास, अशा सवार्नंी आपल्या उजव्या
हातावर िकंवा कपाळांवर एक खणू घ्यावी, 17 आिण ती खणू म्हणजे त्या पशचेू
नाव िकंवा त्याच्या नावाची संख्या आहे, त्याच्यावाचनू इतर कोणाला काही
िवकत घेता येऊ नये िकंवा िवकता येऊ नये.

18 येथे ज्ञानीपणच आहे; ज्याला बुद्धी असेल त्याने पशचू्या संख्येचा िहशोब
करावा कारण, ती एका मनुष्याची संख्या आहे आिण त्याची संख्या सहाशे
सहासष्ठ आहे.

14

1 नंतर मी बिघतले, पाहा, िसयोन डोंगरावर एक कोकरा उभा होता; आिण
ज्यांच्या कपाळांवर त्याचे व त्यांच्या िपत्याचे नाव िलिहलेले होते, असे
एक लक्ष चौवेचाळीस हजार जण तेथे त्याच्याबरोबर होते. 2 आिण अनेक
जलपर्वाहांच्या ध्वनीसारखी व मेघ गडगडाटाच्या ध्वनीसारखी स्वगार्तनू
िनघालेली वाणी मी ऐकली आिण जसे वीणावादक आपल्या वीणा वाजवत
आहेत अशी ती होती. 3 ते राजासनासमोर आिण त्या चार पर्ाणी व
विडलांसमोर जणू एक नवे गीत गात होते; पृथ्वीवरून िवकत घेतलेले जे
एक लक्ष चौवेचाळीस हजार जण तेथे होते त्यांच्यािशवाय कोणीही मनुष्य ते
गीत िशकू शकला नाही. 4 स्तर्ीसंगाने िवटाळले न गेलेले ते हेच आहेत, ते
शुद्ध आहेत. जेथे कोठे कोकरा जातो तेथे त्याचे अनुसरण करणारे ते आहेत.
मानवजातीतनू खंडणी भरून मुक्त केलेले, हे देवाला व कोकर्याला पर्थमफळ
असे आहेत. 5 त्यांच्या मुखात काही असत्य आढळले नाही; ते िनष्कलंक आहेत.

6यानंतर मला आणखी एक देवदतू आकाशाच्या मध्यभागी उडताना िदसला.
त्याच्याजवळ, पृथ्वीवर राहणार्या पर्त्येक राष्ट्र, वंश, भाषा बोलणार्यांना व
पर्त्येक समाजाला सुवातार् सांगायला, सावर्कािलक सुवातार् होती. 7तो मोठ ा
आवाजात म्हणत होता, देवाचे भय धरा आिण त्यास गौरव करा; कारण न्यायाची
वेळ आली आहे आिण ज्याने आकाश, पृथ्वी आिण समुदर् आिण पाण्याचे झरे
हे उत्पन्न केले त्यास नमन करा.

8मग आणखी एक देवदतू त्याच्या मागोमाग आला आिण म्हणाला, “पडली,
मोठी बाबेल पडली! कारण ितने सवर् राष्ट्रांना ितच्या व्यिभचाराचा क्रोधरूपी
दर्ाक्षरस पाजला आहे.”
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9 आिण ितसरा देवदतू दुसर्या दोन देवदतूांच्या मागोमाग आला आिण
म्हणाला, जर कोणी त्या पशलूा िकंवा त्याच्या मतूी र्ला नमन करील आिण
आपल्या कपाळावर िकंवा हातावर त्याची खणू करून घेईल 10तोसुध्दा देवाच्या
क्रोधाचा प्याल्यात िनरा घातलेला, त्याचा क्रोधरुपी दर्ाक्षरस िपईल आिण
पिवतर् दतूांसमोर आिण कोकर्यासमोर त्यास अग्नी आिण गंधक ह्यापासनू
पीडला जाईल. 11 त्यांच्या पीडेचा धरू युगानुयुग वर चढत राहतो; त्या पशलूा
आिण त्याच्या मतूी र्ला नमन करणार्यांना आिण त्याच्या नावाचे िचन्ह करून
घेणार्या कोणालाही रातरं्िदवस िवसावा िमळणार नाही.

12 जे देवाच्या आज्ञा व येशचूा िवश्वास धीराने पालन करतात त्या पिवतर्
जनांची सहनशीलता येथे आहे.

13 आिण मी स्वगार्तनू एक वाणी ऐकली; ती मला म्हणाली, हे िलहीः
आतापासनू, पर्भमूध्ये मरणारे धन्य आहेत. आत्मा म्हणतो, “हो, म्हणजे
त्यांना आपल्या कष्टांपासनू सुटून िवसावा िमळावा कारण त्यांची कामे तर
त्यांच्याबरोबर त्यांच्यामागे जातात.”

14 तेव्हा मी बिघतले आिण पाहा, एक पांढरा ढग आिण मनुष्याच्या
पुतर्ासारखा कोणी त्या ढगावर बसला होता. त्याच्या मस्तकावर सोन्याचा
मुकुट आिण त्याच्या हातात एक धारदार िवळा होता. 15 मग परमेश्वराच्या
भवनातनू आणखी एक देवदतू बाहेर आला आिण जो ढगावर बसला होता त्यास
त्याने मोठ ा आवाजात म्हटले, “िवळा चालव आिण कापणी कर कारण तुझ्या
कापणीची वेळ आली आहे; कारण पृथ्वीचे पीक िपकून गेले आहे.” 16 मग जो
ढगावर बसला होता त्याने पृथ्वीवर िवळा चालवला आिण पृथ्वीची कापणी
झाली.

17 मग आणखी एक देवदतू स्वगार्तील परमेश्वराच्या भवनामधनू बाहेर
आला; त्याच्याजवळही एक धारदार िवळा होता. 18 मग आणखी एक देवदतू
वेदीतनू बाहेर आला; त्यास अग्नीवर अिधकार होता; आिण ज्याच्याजवळ
धारदार िवळा होता त्यास त्याने मोठ ा आवाजात ओरडून म्हटले, “तुझा
धारदार िवळा घे आिण पृथ्वीवरील दर्ाक्षवेलीचे घड गोळा कर; कारण ितची
दर्ाके्ष िपकली आहेत.” 19 तेव्हा त्या देवदतूाने पृथ्वीवर िवळा चालवला
आिण पृथ्वीच्या दर्ाक्षवेलीचे पीक गोळा करून ते देवाच्या क्रोधाच्या मोठ ा
दर्ाक्षकंुडात टाकले. 20 यानंतर ते दर्ाक्षकंुड नगराबाहेर तुडवले गेले; व
दर्ाक्षकंुडामधनू रक्त वर आले; ते घोड ाच्या लगामापयर्ंत चढले आिण शंभर
कोसांच्या पिरसरात पसरले.

15

1 यानंतर मी स्वगार्त आणखी एक महान व आश्चयर्कारक िचन्ह बिघतले;
ज्यांच्याजवळ सात पीडा होत्या, असे सात देवदतू मी पािहले त्या शेवटल्या
पीडा होत्या, कारण देवाचा क्रोध त्यानंतर पणूर् होणार होता.
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2 मग मी बिघतले की, जणू एक अिग्निमिशर्त काचेचा समुदर् आहे आिण
ज्यांनी त्या पशवूर व त्याच्या मतूी र्वर आिण त्याच्या नावाच्या संख्येवर िवजय
पर्ाप्त केला होता ते त्या काचेच्या समुदर्ाजवळ, देवाने िदलेली वीणा घेऊन
उभे होते.

3 देवाचा दास मोशे ह्याचे गीत व कोकर्याचे गीत गात होते.
सवर्समथर् देवा, परमेश्वरा, तुझ्या कृती महान आिण आश्चयर्कारक आहेत.

हे पर्भू देवा, तू सवार्ंवर राज्य करतो
तुझे मागर् योग्य आिण खरे आहेत.
4 हे पर्भ,ू तुला कोण िभणार नाही?

आिण तुझ्या नावाचे गौरव कोण करणार नाही?
कारण तू एकच पिवतर् आहेस;
कारण सगळी राष्ट्रे येऊन
तुझ्यापुढे नमन करतील.
कारण तुझ्या नीितमत्त्वाची कृत्ये पर्कट झाली आहेत.

5 नंतर मी बिघतले आिण साक्षीच्या मंडपाचे परमेश्वराचे स्वगार्तील भवन
उघडले गेले. 6 आिण त्या भवनातनू सात देवदतू बाहेर आले; त्यांच्याजवळ
सात पीडा होत्या. त्यांनी स्वच्छ, शुभर् तागाची वस्तरे् पिरधान केली होती
आिण आपल्या छातीभोवती सोन्याचे पट्टे बांधले होते. 7 तेव्हा त्या चार
पर्ाण्यांतील एकाने त्या सात देवदतूांना, जो युगानुयुग िजवंत आहे त्या
देवाच्या रागाने भरलेल्या, सात सोन्याच्या वाट ा िदल्या. 8 आिण देवाच्या
सामथ्यार्पासनू व तेजापासनू जो धरू िनघाला, त्याने परमपिवतर्स्थान भरून
गेले आिण त्या सात देवदतूांच्या सात पीडा पणूर् होईपयर्ंत कोणीही आत जाऊ
शकला नाही.

16
1 मी परमपिवतर्स्थानातनू एक मोठी वाणी ऐकली; ती त्या सात देवदतूांना

म्हणाली, “जा आिण देवाच्या रागाच्या या सात वाट ा पृथ्वीवर ओता.”
2 मग पिहला देवदतू गेला आिण त्याने आपली वाटी पृथ्वीवर ओतली आिण

ज्या लोकांवर त्या पशचेू िचन्ह होते व जे त्याच्या मतूी र्ला नमन करीत असत
त्यांना अितशय कुरूप आिण तर्ासदायक फोड आले.

3 नंतर, दुसर्या देवदतूाने आपली वाटी समुदर्ात ओतली आिण त्याचे मरण
पावलेल्या मनुष्याच्या रक्तासारखे रक्त झाले आिण समुदर्ात जगणारे सवर्
जीव मरण पावले.

4 ितसर्या देवदतूाने आपली वाटी नद्यांवर व पाण्याच्या झर्यांवर ओतली,
“आिण त्यांचे रक्त झाले” 5 आिण माझ्या कानी आले की, जलाशयांचा देवदतू
म्हणाला,
तू जो पिवतर् आहेस आिण होतास तो तू नीितमान आहेस,

कारण तू असा न्याय केलास.
6 कारण त्यांनी पिवतर्जनांचे आिण संदेष्ट ांचे रक्त पाडले, आिण तू त्यांना

रक्त प्यायला िदलेस;
कारण ते याच लायकीचे आहेत.
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7 वेदीने उ र िदले, ते मी ऐकले की,
हो, हे सवर्समथर् देवा, परमेश्वरा, तुझे न्याय खरे आिण नीतीचे आहेत.

8 चौथ्या देवदतूाने आपली वाटी सयूार्वर ओतली आिण त्यास लोकांस
अग्नीने जाळून टाकण्याची परवानगी देण्यात आली होती. 9 लोक भयंकर
उष्णतेने जळाले व त्यांनी या पीडांवर ज्याला अिधकार आहे त्या देवाच्या
नावाची िनंदा केली आिण त्यास गौरव द्यायला त्यांनी पश्चा ाप केला नाही.

10 पाचव्या देवदतूाने आपली वाटी त्या पशचू्या राजासनावर ओतली आिण
त्याचे राज्य अंधकारमय झाले, आिण त्या क्लेशांत लोकांनी आपल्या जीभा
चावल्या; 11 त्यांनी आपल्या क्लेशांमुळे आिण आपल्या फोडांमुळे स्वगी र्य
देवाची िनंदा केली आिण आपल्या कृतीचंा पश्चा ाप केला नाही.

12 सहाव्या देवदतूाने आपली वाटी महान फरात नदीवर ओतली आिण
पवूकडील राजांचा मागर् तयार व्हावा म्हणनू ितचे पाणी आटवले गेले.

13 आिण मी बिघतले की, त्या अजगराच्या मुखातनू, त्या पशचू्या मुखातनू
आिण त्या खोट ा संदेष्ट ांच्या मुखातनू बेडकांसारखे तीन अशुद्ध आत्मे बाहेर
आले. 14 कारण हे चमत्कार करणारे दुष्ट आत्मे आहेत; ते सवर्समथर् देवाच्या,
त्या महान िदवसाच्या लढाईसाठी सवर् जगातल्या राजांना एकतर् जमवायला
त्यांच्याकडे जात आहेत.

15 पाहा, मी चोरासारखा येतो; जो जागृत राहतो आिण आपली वस्तरे्
संभाळतो तो धन्य होय! नाही तर, तो उघडा िफरेल आिण ते त्याची लज्जा
पाहतील.

16 आिण त्यांनी त्यांना हमर्िगदोन असे इबर्ी भाषेत नाव असलेल्या एका
िठकाणी एकतर् जमवले.

17 सातव्या देवदतूाने आपली वाटी अंतराळात ओतली व परमेश्वराच्या
भवनामधनू, राजासनाकडून एक मोठा आवाज आला; तो म्हणाला, “झाले.”
18 आिण िवजांचे लखलखाट, आवाज व गडगडाट होऊन मोठा भकंूप झाला,
पृथ्वीवर लोक झाल्यापासनू कधी झाला नव्हता इतका मोठा भकंूप झाला,
19 त्या महान नगरीचे तीन भाग झाले; राष्ट्रांची नगरे पडली आिण ती महान
बाबेल, ितला त्याच्या कोपाच्या संतापाचा दर्ाक्षरसाचा प्याला द्यावा, म्हणनू
देवासमोर स्मरणात आणली गेली. 20 आिण पर्त्येक बेट पळून गेले व डोंगर
कोठेच आढळले नाहीत. 21आिण एक मण वजनाच्या मोठ ा गारा आकाशातनू
खाली लोकांवर पडल्या; आिण त्या गारांच्या पीडेमुळे लोकांनी देवाची िनंदा
केली; कारण त्यांची पीडा फार मोठी होती.

17
1 मग त्या सात वाट ा घेणारे जे सात देवदतू होते त्यांच्यातला एक येऊन

माझ्याशी बोलला आिण म्हणाला, “ये, त्या अनेक जलांवर जी बसली आहे त्या
महावेश्येचा न्यायिनवाडा मी तुला दाखवतो. 2 पृथ्वीच्या राजांनी ितच्याबरोबर
जारकमर् केले आिण पृथ्वीवर राहणारे ितच्या जारकमार्च्या दर्ाक्षरसाने मस्त
झाले.” 3 तेव्हा दतूाने मला पिवतर् आत्म्यामध्ये अरण्यात नेले; आिण मला
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एका िकरिमजी रंगाच्या पशवूर बसलेली एक स्तर्ी िदसली. तो देविनंदात्मक
नावांनी भरलेला होता आिण त्यास सात डोकी व दहा िशंगे होती. 4 त्या स्तर्ीने
जांभळी व िकरिमजी वस्तरे् नेसनू, सोन्याचा व मोलवान रत्नांचा, मोत्ये ह्यांचा
साज घातला होता. ितच्या हातात, अमंगळ गोष्टीनंी व व्यिभचाराने भरलेला
एक सोन्याचा प्याला होता; 5 ितच्या कपाळावर िलिहलेले नाव एक रहस्य
होते, महान बाबेल, पृथ्वीवरील वेश्यांची व अमंगळ गोष्टीचंी आई. 6 आिण मी
बिघतले की, ती स्तर्ी पिवतर्जनांच्या रक्ताने व येशसूाठी हुतात्मे झालेल्यांचे
रक्त *िपऊन मस्त झाली होती आिण ितला बघताच मी मोठा आश्चयर्चिकत
झालो. 7 तेव्हा तो देवदतू मला म्हणाला, “तू आश्चयर्चिकत का झालास? मी
तुला या स्तर्ीचे आिण जो पशू ितला पाठीवर वाहतो, ज्याला सात डोकी आिण
दहा िशंगे आहेत त्या पशचेू रहस्य सांगतो.

8आिण तू जो पशू बिघतलास, जो होता आिण नाही, जो अगाधकूपात येईल
आिण नाशात जाईल आिण जगाच्या स्थापनेपासनू ज्यांची नावे जीवनाच्या
पुस्तकात िलिहलेली नाहीत असे पृथ्वीवर राहणारे त्या पशलूा पाहतील तेव्हा
आश्चयर् करतील कारण तो होता, नाही आिण येणार आहे.

9इथे ज्ञानी मनाचे काम आहे. ती सात डोकी, ही ती स्तर्ी ज्यांवर बसली आहे.
ते सात डोंगर आहेत; 10 आिण सात राजे आहेत, पाच पडले आहेत, एक आहे
आिण दुसरा अजनू आलेला नाही; आिण तो आल्यावर त्यास फारच थोडा वेळ
रहावे लागेल. 11आिण तो जो पशू होता आिण नाही, तो आठवा राजा आहे; तो
सातांपासनू झालेला आहे; आिण नाशात जात आहे. 12आिण तू बिघतलीस ती
दहा िशंगे दहा राजे आहेत. त्यांना अजनू राज्य िमळाले नाही; पण त्यांना त्या
पशबूरोबर, एक घटका राजांसारखा अिधकार िमळतो. 13 ते एकमताचे आहेत,
ते आपले सामथ्यर् आिण आपला अिधकार पशलूा देतात. 14 ते कोकर्याशी युद्ध
करतील आिण कोकरा त्यांना िजंकील कारण तो पर्भूंचा पर्भू आिण राजांचा
राजा आहे; आिण जे त्याच्याबरोबर आहेत ते बोलावलेले, िनवडलेले आिण
िवश्वासू आहेत.” 15आिण तो मला म्हणतो,तू जे पाण्याचे पर्वाह बघत आहेस,
ज्यांवर ती वेश्या बसली आहे, ते िनरिनराळे समाज,समुदाय आिण राष्ट्रे आिण
िनरिनराळ्या भाषा बोलणारे लोक आहेत. 16 आिण तू बिघतलीस ती दहा िशंगे
आिण तो पशू त्या वेश्येचा दे्वष करतील. ितला ओसाड आिण नग्न करतील,
ितचे मांस खातील आिण ितला अग्नीत जाळतील. 17 कारण त्यांनी एकमनाचे
होऊन देवाची वचने पणूर् होईपयर्ंत, त्याची इच्छा पणूर् करायला आपले राज्य
पशलूा द्यावे हे देवाने त्यांच्या मनात घातले आहे. 18 आिण जी स्तर्ी तुला
िदसली ती पृथ्वीच्या राजांवर राज्य करणारी मोठी नगरी आहे.

18
1 ह्यानंतर मी दुसर्या एका देवदतूाला स्वगार्तनू खाली उतरतांना पािहले.

त्यास मोठा अिधकार होता; आिण त्याच्या तेजाने पृथ्वी पर्कािशत झाली.
2 तो जोरदार आवाजात ओरडून म्हणाला,
* 17:6
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“पडली, ती महान बाबेल पडली आहे!”
ती भतूांना वस्ती झाली आहे,

सवर् अशुद्ध आत्म्यांना आिण सवर् अशुद्ध आिण ितरस्करणीय पक्षयांना आसरा
झाली आहे.

3 कारण ितच्या व्यिभचाराचे मद्य जे वेड लावणारे आहे ते सवर् राष्ट्रे प्याली
आहेत आिण

पृथ्वीच्या राजांनी ितच्याबरोबर व्यिभचार केला आहे;
ितच्या शक्तीशाली संप ीने व ऐषोआरामाने पृथ्वीचे व्यापारी शर्ीमंत

झाले आहेत.
4 मग मी स्वगार्तनू आणखी एक वाणी ऐकली;

ती म्हणाली, अहो माझ्या लोकांनो, ितच्यामधनू बाहेर या.
म्हणजे तुम्ही ितच्या पापात भागीदार होऊ नये

आिण यासाठी की, ितच्या कोणत्याही पीडा तुमच्यावर येऊ नयेत.
5 कारण ितची पापे आकाशापयर्ंत पोहोचलीत

आिण ितच्या वाईट कृतीची देवाने आठवण केली.
6 ितने तुम्हास िदले तसे ितला परत द्या;

ितने जे काही केले आहे त्याच्या दुप्पट तुम्ही ितच्यासाठी करा; आिण
ितने प्याल्यात िजतके ओतले त्याच्या दुप्पट तुम्ही त्यामध्ये ितच्यासाठी

ओता.
7 ितने स्वतःला जेवढे गौरव व ऐषोआराम िदला,

िततक्या पर्माणात ितला छळ आिण दुःख द्या;
कारण ती स्वतःच्या मनात म्हणते,
मी राणी होऊन बसले आहे,
मी िवधवा नाही,

मी दुःख बघणार नाही.
8 या कारणांमुळे, ितच्यावर एकाच िदवसात पीडा येतील,

मरी, शोक आिण दुष्काळ.
ती अग्नीने पुरी जळून जाईल;

कारण ितचा न्याय करणारा, परमेश्वर देव सामथ्यर्शाली आहे.
9 “आिण ज्यांनी ितच्याबरोबर जारकमर् केले,” जे ितच्याबरोबर िवलासात रािहले,
ते पृथ्वीचे राजे ितच्या जळण्याचा धरू पाहतील, तेव्हा ितच्याकरता रडतील
आिण ऊर बडवतील. 10 ते ितच्या पीडांच्या भयामुळे दरू उभे राहनू म्हणतील,
हाय! ही मोठी नगरी,

ही पराक्रमी नगरी बाबेल;
कारण एका घटकेत तुझा न्याय करण्यात आला आहे!

11 आिण पृथ्वीचे व्यापारी ितच्याकरता रडतील आिण शोक करतील; कारण
आता त्यांचा माल कोणीही िवकत घेणार नाही. 12सोन्याचा, रुप्याचा, िहर्यांचा
आिण मोत्यांचा माल, तसेच तलम तागाचे कापड, जांभळे कापड, रेशमी
कापड आिण िकरिमजी कापड आिण सवर् पर्कारची सुवािसक लाकडे आिण सवर्
पर्कारची हिस्तदंती पातरे्, तशीच सवर् पर्कारची फार िकमती लाकडी, िपतळी,
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लोखंडी व संगमरवरी पातरे्; 13 दालिचनी व उटण्याचे मसाले, धपू, सुवािसक
तेल व ऊद, दर्ाक्षरस, तेल, सपीठ आिण गहू आिण जनावरे, में ढरे, घोडे व रथ
आिण दास व मनुष्यांचे जीव, हा त्यांचा माल कोणी िवकत घेत नाही.
14आिण ज्या फळांची तुझ्या जीवाला वासना होती ती तुझ्यापुढून गेली आहेत;
सवर् स्वािदष्ट आिण िवलासाचे पदाथर् तुझ्यापासनू नाहीसे झाले आहेत;
ते यापुढे कोणाला पुन्हा िमळणारच नाहीत.

15आिण ितच्यामुळे सधन झालेले त्यांचे व्यापारी हे ितच्या पीडेच्या भयामुळे
दरूवर उभे राहनू रडतील, शोक करतील 16 आिण म्हणतील,
हाय! ही मोठी नगरी!

ही जांभळी आिण िकरिमजी पोशाख नेसनू सोन्याचा
आिण िहर्यामोत्यांचा साज घालीत असे.

17 एवढ ा पर्चंड संप ीची एका तासात नासाडी झाली आहे.
आिण सगळे तांडेल, गलबतावरचे सगळे लोक आिण खलाशी आिण िजतके
समुदर्ावर पोट भरणारे होते ते सवर् लोक दरूवर उभे रािहले, 18 आिण त्यांनी
ितच्या जळण्याचा धरू पािहला, तेव्हा ते ओरडून म्हणाले, “कोणती नगरी या
मोठ ा नगरीसारखी आहे?” 19 आिण त्यांनी आपल्या डोक्यांत धळू घातली व
ते रडत आिण शोक करीत ओरडून म्हणाले,
हाय! ही महान नगरी!

समुदर्ावर ज्यांची गलबत होती ते सवर् िहच्या संप ीवर सधन झालेत!
कारण ही

एका घटकेत उजाड झाली.
20 हे स्वगार्,

अहो पिवतर्जनांनो, परे्िषतांनो आिण संदेष्ट ांनो, ितच्यावरून आनंद
करा,

कारण देवाने ितला दंड देवनू तुम्हास न्याय िदला आहे.
21 मग एका बलवान देवदतूाने मोठ ा जात्याच्या तळीसारखा एक दगड

घेतला, तो समुदर्ात फेकला आिण तो म्हणाला,
अशीच ती मोठी नगरी बाबेल
जोरात खाली टाकण्यात येईल,

आिण पुन्हा मुळीच सापडणार नाही.
22 तुझ्यात वीणा वाजिवणार्यांचा आवाज,

संगीतकार, बासरी आिण कण वाजिवणार्यांचा आवाज
ह्यापुढे कधी ऐकू येणार नाही.

तुझ्यात कोणत्याही धंद्याचा कारागीर ह्यापुढे कधी आढळणार नाही;
आिण तुझ्यात जात्याचा आवाज ह्यापुढे कधी ऐकू येणार नाही.

23 आिण तुझ्यात िदव्याचा उजेड.
ह्यापुढे कधी िदसणार नाही;

तुझ्यात वराचा आिण वधचूा आवाज ह्यापुढे ऐकू येणार नाही.
कारण तुझे व्यापारी हे पृथ्वीचे मोठे लोक होते;
आिण तुझ्या जादटूोण्यांनी सवर् राष्ट्रे फसवली गेली.
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24 आिण ितच्यात संदेष्ट ांचे, पिवतर्जनांचे
आिण पृथ्वीवर जे वधलेले त्या सवार्चे रक्त सापडले.

19
1या गोष्टीनंंतर मी जणू एक, िवशाल समुदायाची मोठी वाणी स्वगार्त ऐकली;

ती म्हणाली
हालेलयूा,
तारण, गौरव आिण सामथ्यर् आमच्या देवाचीच आहेत,
2 कारण त्याचे न्याय खरे आिण नीतीचे आहेत;
कारण ज्या महावेश्येने आपल्या व्यिभचारी वागण्याने पृथ्वी भर्ष्ट केली ितचा

त्याने न्यायिनवाडा केला आहे.
आिण आपल्या दासांच्या रक्ताबद्दल ितचा सडू घेतला आहे.
3 आिण ते दुसर्यांदा म्हणाले,
हालेलयूा
ितचा धरू युगानुयुग वर चढत आहे.
4 तेव्हा ते चोवीस वडील व चार िजवंत पर्ाणी पालथे पडले, त्यांनी राजासनावर
बसलेल्या देवाला नमन केले आिण ते म्हणालेः
आमेन; हालेलयूा.
5 आिण राजासनाकडून एक वाणी आली; ती म्हणालीः

तुम्ही सवर् त्याचे दास, दोन्ही लहानमोठे आिण सामथ्यर्वान त्यास िभणारे,
आपल्या देवाची स्तुती करा.
6आिण, मी जणू एका, िवशाल समुदायाची वाणी, ऐकली; ती वाणी महापरूाच्या
आिण मेघांच्या मोठ ा गडगडाटांच्या आवाजासारखी होती. ती म्हणाली,
हालेलयूा;
कारण, आमचा पर्भू

सवर्स ाधारी देव हा राज्य करीत आहे.
7 या, आपण आनंद करू, हषर् करू,

आिण त्यास गौरव देऊ;
कारण कोकर्याचे लग्न िनघाले आहे,

आिण त्याच्या नवरीने स्वतःला सजिवले आहे.
8 आिण ितला नेसायला,

स्वच्छ, शुभर्, चमकणारे तलम तागाचे वस्तर् िदले आहे. (हे तलम वस्तर्
म्हणजे पिवतर्जनांच्या नीितमत्त्वाची कामे होत.)

9आिण तो देवदतू मला म्हणाला, “िलहीः कोकर्याच्या लग्नाच्या भोजनाला
बोलावलेले धन्य होत.” आिण तो मला म्हणाला, “ही देवाची खरी वचने आहेत.”
10 आिण, मी त्यास नमन करायला त्याच्या पायाशी पालथा पडलो, परंतु
तो मला म्हणाला, “असे करू नको; मी तुझ्या सोबतीचा आिण येशचूी साक्ष
ज्यांच्याजवळ आहे त्या तुझ्या बंधूंच्या सोबतीचा दास आहे. देवाला नमन कर
कारण येशिूवषयीची साक्ष हा भिवष्यवानीचा आत्मा आहे.”
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11 तेव्हा मी बिघतले की, स्वगर् उघडला आिण पाहा, एक पांढरा घोडा आिण
त्यावर जो बसला होता त्याचे नाव िवश्वासू आिण खरा आहे, तो नीतीने
न्याय करतो, आिण युद्ध करतो, 12 त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे होते व
त्याच्या डोक्यावर पुष्कळ मुकुट होते आिण त्याचे एक नाव िलिहलेले होते;
ते त्याच्यािशवाय कोणी जाणत नाही. 13 त्याने एक, रक्तात िभजवीलेला
झगा घातला होता; आिण देवाचा शब्द हे नाव त्यास देण्यात आले आहे;
14 आिण स्वगार्तल्या सेना पांढर्या घोड ांवर बसनू शुभर्, स्वच्छ, तलम
तागाची वस्तरे् पिरधान करून त्याच्या मागोमाग जात होत्या. 15 आिण त्याने
राष्ट्रांवर पर्हार करावा म्हणनू त्याच्या तोंडामधनू एक धारदार तलवार िनघते,
तो त्यांच्यावर लोहदंडाने स ा चालवील; तो सवर्समथर् देवाच्या अतीकोपाचे
दर्ाक्षकंुड तुडवील. 16 त्याच्या झग्यावर व त्याच्या मांडीवर राजांचा राजा
आिण पर्भूंचा पर्भू असे नाव िलिहलेले आहे.

17 आिण मी बिघतले की, एक देवदतू सयूार्त उभा होता; तो आकाशात
उडणार्या सवर् पक्षयांना मोठ ा आवाजात ओरडून म्हणालाः या आिण देवाच्या
मोठ ा भोजनासाठी जमा व्हा; 18 म्हणजे तुम्ही राजांचे सेनापतीचे मांस खाल
आिण बलवान पुरुषांचे मांस खाल; घोड ांचे आिण त्यावर बसणार्यांचे मांस
खाल, स्वतंतर् आिण दास, लहान आिण मोठे अशा सवार्चें मांस खाल.

19 आिण मी बिघतले की, तो जो घोड ावर बसला होता त्याच्याबरोबर
आिण त्याच्या सेनेबरोबर लढाई करायला तो पशू व पृथ्वीचे राजे आिण त्यांच्या
सेना एकतर् आल्या होत्या. 20 मग त्या पशलूा व त्याच्याबरोबर त्या खोट ा
संदेष्ट ाला धरण्यात आले; त्याने त्याच्यासमोर िचन्हे करून, त्या पशनेू
िशक्का घेणार्यांस व त्याच्या मतूी र्ला नमन करणार्यांस फसवले होते. या
दोघांनाही गंधकाने जळणार्या अग्नीच्या सरोवरात िजवंत टाकण्यात आले;
21 बाकीचे लोक जो घोड ावर बसला होता त्याच्या तोंडातनू बाहेर येणार्या
तलवारीने मारले गेले आिण त्यांच्या मांसाने सगळे पक्षी तृप्त झाले.

20
1 आिण मी बिघतले की, एक देवदतू आकाशामधनू खाली आला; त्याच्या

हातात अगाधकूपाची िकल्ली व एक मोठी साखळी होती. 2 आिण ज्याला
िदयाबल आिण सैतान म्हणतात त्या पुरातन सपार्ला म्हणजे त्या अजगराला
त्याने धरले, एक हजार वषार्संाठी त्यास बांधले, 3 आिण अगाधकूपात टाकले;
आिण त्यामध्ये बंद करून वर िशक्का लावला; म्हणजे ती हजार वष पणूर्
होईपयर्ंत त्याने राष्ट्रांना आणखी फसवू नये. त्यानंतर त्यास पुन्हा थोडा वेळ
सोडणे जरूर होते.

4 तेव्हा मी राजासने बिघतली व त्यावर जे कोणी बसले होते; त्यांच्याकडे
न्यायिनवाडा देण्यात आला आिण येशचू्या साक्षीसाठी व देवाच्या वचनासाठी
ज्यांचा िशरच्छेद झाला होता आिण त्या पशलूा िकंवा त्याच्या मतूी र्ला ज्यांनी
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नमन केले नव्हते आिण आपल्या कपाळावर िकंवा हातावर त्याचा िशक्का
मारलेला नव्हता, त्यांचे आत्मे मला िदसले. ते परत िजवंत झाले व त्यांनी
िखर्स्ताबरोबर एक हजार वष राज्य केले. 5 पण ती हजार वष पणूर् होईपयर्ंत
बाकीचे मरण पावलेले पुन्हा िजवंत झाले नाहीत. हे पिहले पुनरुत्थान होय.
6 ज्याला पिहल्या पुनरुत्थानात भाग आहे, तो धन्य आिण पिवतर् आहे;
अशांवर दुसर्या मरणाची स ा नाही, तर ते देवाचे आिण िखर्स्ताचे याजक
होतील; आिण त्याच्याबरोबर एक हजार वष राज्य करतील.

7 जेव्हा ती हजार वष संपतील तेव्हा सैतानाला त्याच्या कैदेतनू सोडण्यात
येईल; 8 आिण तो पृथ्वीच्या चारी कोपर्यांतील गोग व मागोग या राष्ट्रांना,
लढाईसाठी एकतर् करावे म्हणनू तो त्यांना फसवायला बाहेर िनघेल; त्यांची
संख्या समुदर्ाच्या वाळूइतकी आहे. 9 ते पृथ्वीच्या िवस्तारावर गेले आिण
त्यांनी पिवतर् जनांची छावणी व िपर्य नगरी वेढली; तेव्हा स्वगार्तनू अग्नी
उतरला आिण त्याने त्यांना िगळून घेतले; 10 आिण त्यांना फसिवणार्या
सैतानाला अग्नीच्या व गंघकाच्या सरोवरात टाकण्यात आले; तो पशू व तो
खोटा संदेष्टा हे; तेथेच असनू ते रातरं्िदवस सदासवर्काळ पीडा भोगतील.

11 तेव्हा मी एक, मोठे, शुभर् राजासन आिण त्यावर जो बसला होता
त्यास बिघतले. त्याच्या उपिस्थतीतनू पृथ्वी व आकाशही पळून गेली; आिण
त्यांना कोठेच जागा िमळाली नाही. 12 मग मी मृतांना, लहान व मोठे ह्यांना
राजासनासमोर उभे रािहलेले बिघतले; तेव्हा पुस्तके उघडली गेली; नंतर
आणखी एक पुस्तक उघडले गेले. ते जीवनाचे पुस्तक होते; आिण त्या पुस्तकात
िलिहलेल्या गोष्टीवंरून ज्यांच्या त्यांच्या कामांपर्माणे मृतांचा न्याय करण्यात
आला. 13 समुदर्ाने आपल्यामधील मरण पावलेले होते ते िदले आिण मृत्यू व
मृतलोक ह्यांनीही आपल्यामधील मरण पावलेले होते ते िदले; आिण त्यांच्या
कामांपर्माणे त्यांचा पर्त्येकाचा न्याय करण्यात आला. 14 आिण मरण व
मृतलोक अग्नीच्या सरोवरात टाकले गेले. हे दुसरे मरण होय. हे अग्नीचे तळे
म्हणजे दुसरे मरण. 15 आिण ज्या कोणाचे नाव जीवनाच्या पुस्तकात िलिहलेले
आढळले नाही त्यास अग्नीच्या सरोवरात टाकण्यात आले.

21
1 आिण मी नवे आकाश आिण नवी पृथ्वी ही बिघतली कारण पिहले आकाश

व पिहली पृथ्वी ही िनघनू गेली होती आिण समुदर्ही रािहला नव्हता. 2 आिण
मी ती पिवतर् नगरी, नवे यरूशलेम, देवाकडून स्वगार्तनू खाली येत असलेली
बिघतली. ती वरासाठी साज चढवनू सजिवलेल्या वधपूर्माणे िदसत होती;
3 आिण मी राजासनातनू एक मोठी वाणी ऐकली; ती म्हणालीः “पाहा, देवाचा
मंडप मनुष्यांत आहे, तो त्यांच्याबरोबर वस्ती करील; ते त्याचे लोक होतील
आिण देव स्वतः त्यांच्याबरोबर राहील 4 तो त्यांच्या डोळ्यांतले सवर् अशर्ू
पुसेल; आिण ह्यापुढे मरण राहणार नाही; दुःख,आक्रोश, िकंवा क्लेशही होणार
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नाहीत; कारण पिहल्या गोष्टी होऊन गेल्या आहेत.” 5 तेव्हा राजासनावर
बसलेला म्हणालाः “पाहा, मी सवर्काही नवीन करतो आिण तो मला म्हणाला,
िलही; कारण ही वचने िवश्वसनीय आिण खरी आहेत.” 6 आिण तो मला
म्हणालाः “या गोष्टी झाल्या आहेत. मी अल्फा आिण ओमेगा, आरंभ आिण
शेवट आहे. जो तान्हेला असेल त्यास मी जीवनाच्या झर्याचे पाणी फुकट
देईन. 7 जो िवजय िमळवतो तो या सवर् गोष्टी वारशाने िमळवील; मी त्यांचा
देव होईन आिण तो माझा पुतर् होईल. 8पण भेकड,अिवश्वास,ूअमंगळ, खुनी,
जारकमी र्, चेटकी, मतूी र्पुजक आिण सगळे लबाड ह्यांना अग्नीने आिण गंधकाने
जळणार्या सरोवरात वाटा िमळेल; हे दुसरे मरण होय.”

9 मग ज्या सात देवदतूांनी त्या सात शेवटल्या पीडांनी भरलेल्या, सात
वाट ा घेतल्या होत्या त्यांच्यातला एक येऊन माझ्याशी बोलला आिण मला
म्हणाला, “इकडे ये, मी तुला वध,ू कोकर्याची नवरी दाखवतो.” 10 तेव्हा
त्याने मला आत्म्याने एका मोठ ा उंच डोंगरावर नेले आिण त्याने मला
ती पिवतर् नगरी यरूशलेम देवाकडून स्वगार्तनू खाली उतरतांना दाखवली.
11 यरूशलेमेच्या ठायी देवाचे तेज होते; आिण ितचे तेज अितमोलवान
खड ासारखे; स्फिटकापर्माणे चमकणार्या यास्फे रत्नासारखे होते. 12 ितला
मोठा आिण उंच तट होता; त्यास बारा वेशी होत्या आिण वेशीपुंढे बारा देवदतू
होते आिण त्यावर नावे िलिहलेली होती; ती इसर्ाएलाच्या बारा वंशजांची
नावे होती, 13 पवूकडे तीन वेशी; उ रेकडे तीन वेशी; दिक्षणेकडे तीन वेशी
आिण पिश्चमेकडे तीन वेशी होत्या. 14आिण नगरीच्या तटाला बारा पाये होते;
त्यावर कोकर्याच्या बारा परे्िषतांची नावे होती.

15 आिण जो माझ्याशी बोलत होता त्याच्याजवळ त्या नगरीचे, ितच्या
वेशीचें व ितच्या तटाचे माप घ्यायला एक सोन्याचा बोरू होता. 16 ती नगरी
चौकोनी बांधलेली होती; आिण ितची लांबी िजतकी होती िततकीच ितची रंुदी
होती; आिण त्याने बोरूने माप घेतले ते साडेसातशे कोस भरले; ितची लांबी,
रंुदी आिण उंची या समसमान होत्या. 17 आिण त्याने तटाचे माप घेतले ते
मनुष्याच्या म्हणजे त्या दतूाच्या हातापर्माणे एकशे चव्वेचाळीस हात भरले;
18 ितच्या तटाचे बांधकाम यास्फे रत्नाचे होते; आिण नगरी स्वच्छ काचेपर्माणे,
शुद्ध सोन्याची होती. 19 आिण नगरीच्या तटाचे पाये अनेक पर्कारचे मोलवान
पाषाण लावनू सजिवले होते. पिहला पाया यास्फे, दुसरा नीलमणी, ितसरा
िशवधातू चौथा पाच,ू 20 पाचवा गोमेद, सहावा सािदर्, सातवा लसण्या, आठवा
वैडूयर्, नववा पुष्कराज, दहावा सोनलसणी, अकरावा याकीथ आिण बारावा
पदमं्राग. 21 आिण बारा वेशी बारा मोत्यांच्या होत्या; पर्त्येक वेस एका
मोत्याची केली होती. नगरीचा रस्ता शुद्ध सोन्याचा, पारदशर्क काचेसारखा
होता.

22आिण मी तेथे भवन बिघतले नाही; कारण सवर्समथर् पर्भू देव आिण कोकरा
हेच ितचे भवन आहेत. 23 आिण त्या नगरीला पर्काश द्यायला सयूार्ची िकंवा
चंदर्ाची गरज नव्हती; कारण देवाचे तेज ितला पर्काश देते आिण कोकरा ितचा
िदवा आहे, 24 राष्ट्रे ितच्या पर्काशात चालतील; आिण पृथ्वीचे राजे आपले
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वैभव ितच्यात आणतील. 25 ितच्या वेशी िदवसा कधीही बंद केल्या जाणार
नाहीत; आिण तेथे रातर् होणारच नाही. 26 त्या राष्ट्रांकडून वैभव आिण मान
ितच्यात आणतील; 27 तेथे कोणतीही अशुद्ध गोष्ट िकंवा अमंगळपणाची कृती
करणारा अथवा लबाडी करणारा कोणीही मनुष्य, कोणत्याही पर्कारे पर्वेश
करणार नाही पण कोकर्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात ज्यांची नावे िलिहण्यात
आली आहेत त्यांनाच पर्वेश करता येईल.

22
1 नंतर देवदतूाने मला जीवनाच्या पाण्याची एक नदी दाखिवली. ती

नदी स्फिटकासारखी स्वच्छ होती. ती नदी देवाच्या आिण कोकर्यांच्या
राजासनापासनू उगम पावत होती आिण नगराच्या रस्त्यांच्या मधोमध वाहत
होती. 2 नदीच्या दोन्ही काठांवर बारा जातीची फळे देणारे जीवनाचे झाड
होते, ते पर्त्येक मिहन्यास आपले फळ देते. झाडांची पाने राष्ट्राच्या
आरोग्यासाठी उपयोगी पडतात, 3 त्या नगरात यापुढे कसलाही शाप असणार
नाही; त्याच्यामध्ये देवाचे व त्याच्या कोकर्याचे राजासन रािहल. त्याचे दास
त्याची सेवा करतील. 4 आिण ते त्याचे मुख पाहतील व त्यांच्या कपाळावर
देवाचे नाव िलिहलेले असेल. 5 त्या नगरात यापुढे कधीही रातर् होणार नाही.
लोकांस पर्काश िमळिवण्यासठी ह्यापुढे कुठल्याही िदव्याची अथवा सयूार्ची
गरज पडणार नाही; कारण पर्भू देव आपला पर्काश त्यांच्यावर पाडील; आिण
ते युगानुयुग राज्य करतील.

6 नंतर देवदतू मला म्हणाला, “हे शब्द िवश्वासयोग्य आिण खरे आहेत.
संदेष्ट ांच्या आत्म्यांचा देव जो पर्भू आहे, त्याने ज्या गोष्टी लवकर घडून
आल्या पािहजेत, त्या आपल्या दासांना कळवण्यासाठी आपला दतू पाठिवला
आहे.” 7 “पाहा, मी लवकर येत आहे. या पुस्तकातील संदेशवचनांचे जो पालन
करतो, तो धन्य! आहे.” 8 ज्या मनुष्याने या गोष्टी ऐकल्या आिण पािहल्या
तो मनुष्य मी, योहान आहे. मी जेव्हा या गोष्टी ऐकल्या आिण पािहल्या,
तेव्हा या गोष्टी मला दाखवीत असलेल्या देवदतूाच्या पायाशी नमन करण्यास
मी पालथा पडलो. 9 परंतु तो देवदतू मला म्हणाला, “असे करू नको. मी
तुझ्याबरोबर आिण तुझे भाऊ संदेष्टे, जे या पुस्तकात नमदू केलेल्या वचनांचे
पालन करतात, त्यांच्याबरोबर काम करणारा देवाचा एक दास आहे. देवाला
नमन कर.”

10 नंतर देवदतू मला म्हणालाः “तू या संदेश वचनावर िशक्का मारून बंद करू
नको; काळाबाबतच्या या पुस्तकातील संदेश गुप्त ठेवू नकोस; कारण या गोष्टी
घडून येण्याची वेळ आता जवळ आली आहे. 11 जो मनुष्य अनीितमान आहे,
तो अनीितमान राहो, जो अमंगळ आहे, तो अमंगळ राहो. जो नीितमान आहे
तो नैतीक आचरण करीत राहो. जो पिवतर् आहे, त्यास आणखी पिवतर्पणाने
चालू दे.”

12 “पाहा, मी लवकर येत आहे आिण पर्त्येकाला ज्याच्या त्याच्या
कामापर्माणे देण्यास माझ्याजवळ वेतन आहे, 13मी अल्फा व ओमेगा, पिहला
व अखेरचा, आरंभ आिण शेवट आहे. 14 आपल्याला जीवनाच्या झाडावर
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अिधकार िमळावा व वेशीतनू नगरीत आपले जाणे व्हावे म्हणनू जे आपले झगे
धुतात ते धन्य आहेत. 15 परंतु कुतरे्, चेटकी, जादटूोणा करणारे, व्यिभचारी,
मतूीर्पजूा करणारे आिण िनरिनराळ्या रीतीने लबाडीची आवड धरणारे व लबाड
बोलणारे बाहेर राहतील.”

16 “तुमच्या आपापल्या मंडळ्यांसाठी याबाबतीत साक्ष देण्याकिरता आपला
देवदतू मी, येशनेू पाठिवलेला आहे. मी दािवदाच्या कुळातील एक अंकुर व
वंशज आिण पहाटेचा तेजस्वी तारा आहे.”

17आत्मा आिण नवरी असे म्हणतात की, “ये,” आिण जो कोणी हे ऐकतो, तो
असे म्हणो की, “ये,” आिण जो तहानेला आहे, तो येवो, ज्या कोणाला पािहजे,
तो फुकट िदले जाणारे जीवनी पाणी घेवो.

18 या पुस्तकात भिवष्यकाळाबाबत नमदू केलेली वचने जो ऐकतो, त्यास
मी गंभीरपणे सावधान करतोः जर कोणी ह्यामध्ये भर घालील, तर या
पुस्तकात िलिहलेल्या पीडा देव त्याच्यावर आणील; 19 आिण जो कोणी
भिवष्यकाळाबाबत संदेश देणार्या या पुस्तकामधनू काही काढून टाकील त्याचा
ज्यांच्याबाबत या पुस्तकात िलिहले आहे, त्या जीवनाच्या झाडाचा आिण
पिवतर् नगराचा वाटा देव काढून घेईल.

20जो येशू या गोष्टीिवषयी साक्ष देतो, तो म्हणतो, “होय, मी लवकर येतो.”
आमेन, ये पर्भू येश,ू ये.

21 पर्भू येशचूी कृपा देवाच्या सवर् पिवतर् लोकांबरोबर असो.
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