माकर्र�चत येशू-वातार्
MARK [with Study Notes]

माकर्र�चत येशू-वातार्
1

1*

*
2*
परमे�राचा पुत्र येशू �ख्र�त यां �या येशू-वातेर्चा प्रारं भ. �याप्रमाणे यशया सं दे�ट्या�या पु�तकात �ल�हले आहे क�, “पाहा,
3
मी आपला दू त तु�या आधी पाठवेन, जो तुमचा मागर् तयार करील. ऐका, घोषणा करणा�याची वाणी जं गलात ऐकू येत आहे; क�
4*
प्रभू साठ� मागर् तयार करा आ�ण �या�या वाटा सरळ करा; ही घोषणा करणारा योहान आला आ�ण तो अपराधां �या �मेसाठ� मन
5*
पिरवतर्नासाठ�, बा����याची घोषणा करून लोकां चा यादेर्न नदीत बा���मा करीत असे. यहू दीया प्रां त आ�ण यरूशलेमेत राहणारे,
6
�या�याजवळ आले, मग जे�हा �यां नी �यां चे गु�हे ं मा�य केले ते�हा योहानाने �यां ना यादेर्न नदीत बा���मा �दला. योहान उंटा�या
केसां चे व�त्र घालीत असे आ�ण �या�या कमरेला कातड्याचा कमरबं द (पट्टा) असे. �याचे भोजन टोळ व जं गलातील मध असे
7
होते. तो घोषणा करीत असे क� मा�यानं तर येणारे मा�यापे�ा अ�धक सामथीर् आहेत. मी तर या लायक�चाही नाही क� वाकून
8
�यां �या जोड्यां चे बं द सोडावेत. मी तर तु�हां ला पा�यात बुडवलेले (बा���मा) आहे, परं त ु येशू �ख्र�त तुमचा, प�वत्र आ��याने
9
बा���मा करतील. गालीला�या नासरेथाहू न येशू �या �दवसां त आले आ�ण �यां नी यादेर्नेत योहाना�या हातू न बा���मा घेतला.
10
11
पा�यातू न वर येताना येशूंनी आकाश उघडलेले आ�ण प�वत्र आ�मा, हो�यासारखा आप�यावर उतरतां ना पा�हला. �या वेळ�
12 *
मग परमे�राचा आ�मा
आकाशात आवाज घुमूं लागला क�, “तू माझा लाडका पुत्र आहेस आ�ण मी तु�यावर प्रस� आहे”.
13
येशूंना लगेच जं गलात घेऊन गेला; �या�ठकाणी चाळ�स �दवसां पयर्ंत (बराच दीघर् काळ) सैतान �यां �यापुढे अनेक प्रलोभने ं
(परी�ा) आणू न �यां ची पारख करीत रा�हला. तेथे येशू जं गली पशू ं बरोबर रा�हले आ�ण परमे�रदू त �यां ची सेवा करीत रा�हले.
14 *
15 *
योहानाला अटक झाली, �यानं तर येशूंनी गालीलात येऊन परमे�रा�या रा�याची येशू-वातार् गाज�वली.
आ�ण असे �हटले क�
समय पू णर् झाला आहे आ�ण परमे�राचे शासन खू पच जवळ आलेले आहे. ह्रदय पिरवतर्न (प�ा�ाप) करा आ�ण आनं दा�या
16 *
खबरेंवर �व�ास ठे वा. गालीला�या समुद्राकाठून जातां ना येशूंनी �शमोन व अं �द्रया, या मासे धरणा�यां ना समुद्रात जाळें टाकतां ना
17
18
पा�हले. येशू �यां ना �हणाले, “तु�ही माझे �श�य �हा आ�ण ते�हा मी तु�हां ला माणसे ं धरणारे कोळ� करीन. ताबडतोब �यां नी
19
जाळ�ं सोडली आ�ण ते येशूं�या मागे गेले. तेथून थोडे पुढे गे�यावर येशूंनी, ज�दीचा पुत्र याकोब व �याचा भाऊ योहान यां ना
20
होडीत जाळ�ं नीट करतां ना पा�हले. बोलाव�यावर �यानी आप�या बापाला (अथार्त ज�दीला) मजुरां सोबत बोटीत सोडले आ�ण
21
*
22 *
येशू
येशूंबरोबर गेले (अनुसरण केले). कफणर्हूम येथे श�बाथ �दवशी आराधनालयात जाऊन येशू �श�ण देऊ लागले.
धा�मर्क �श�कां प्रमाणे न�हे तर प्रचं ड अ�धकाराने �शकवीत होते, �हणू न �यां �या या �शकवणीमुळे तेथील लोक आ�यर्च�कत
23
*
झाले. ते�हा एक भू तग्र�त मनु�य (दु�ा�मा) आराधनालयात (प्राथर्ना भवनां त) येऊन ओरडू न �हणाला, “हे नासरेथकरा, हे येशू
1

9

11

*

1:1 श�द “मु�तीवातेर्चा” हे एका ग्रीक श�दाचे भाषां तर आहे; �याचा अथर् आहे ‘उ�म समाचार’ परमे�वराचा सं देश
अस�यामुळे आ�ण �याद्वारे मनु�याला उद्धाराचा मागर् सापडत अस�यामुळे येशू व �यां �या �श�यां नी �याला उ�म समाचार असे
�हटले. ‘येशू आ�ण �ख्र�त’ या नां वाचा अथर् पाहा म� 1:1यां त.
*
“परमे�वराचा पुत्र”- म� 1:18; 3:16-17; योहान 1:18; 3:16; 5:18-23.
*
1:2-3 मलाखी 3:2; यश 40:3; म� 3:3; 11:10.
*
1:4 म� 3:1-6; 9:5-7.
*
1:5-11 म� 3:4-17.
*
1:12-13 पाहा, म� 4:1-11; लू क 4:1-13;“येशूंची परी�ा” - या थोड�या मा�हतीद्वारे, माकर् आप�याला एक स�य सां गतो. हे
स�य इतर सुवातेर्त आढळत नाही - ते �हणजे जं गली जनावरां ची तेथे असलेली उप��थती. यावरून कळते क� येशू �कती
धो�या�या आ�ण एकां तात असले�या �ठकाणी होते.
*
1:14 म� 14:3.
*
1:15 म� 3:2; 4:17.
*
1:16-20 म� 4:18-22.
*
1:21 “कफणर्हूम”- म� 4:13.
*
1:22 म� 7:28-29.
*
1:23 “भू त”- म� 4:24 अशुद्ध आ�मा.

1

24 *

आ�हां ला असेच राहू दे, आमचा आप�यां शी काहीच सं बंध नाही.
आपण आमचा नाश करावयास आला आहात काय? आपण
*
25 *
धमकावू न येशू �याला �हणाले, “शां त हो
कोण आहात हे मला नीट ठाऊक आहे, आपण तर परमे�राचे प�वत्रजण आहात.”
26
27 *
आ�ण �या�यातू न बाहेर �नघू न जा” लगेच तो अशुद्ध आ�मा �या�या शरीराला जोराने �परगळून �या�यातू न बाहेर �नघू न गेला. हे
पाहताच लोक आ�यार्ने एकमेकां शी अशी चचार् करू लागले क�, “हे काय आहे? ही तर एक नवीन �शकवण आहे! येशू मोठ्या
28
अ�धकाराने दु�ा��यां ना हुकूम देतात आ�ण दु�ा�मे ं �यां ची आ�ा मानतात.” आ�ण मग लगेच येशूंचे नां व गालीला�या
29 *
येशू लगेच आराधनालयातू न �नघाले, ते याकोब, योहानासह, �शमोन व अं �द्रया�या घरी
सभोवताल�या सवर् प्रदेशां त पसरले.
30
31
गेले. �यां नी येशूंना सां �गतले क� �शमोनाची सासू तापाने आजारी आहे. जवळ जाऊन �या �णी येशूंनी �तचा हात धरून �तला
32
उठवले, �या �णीच �तचा ताप �नघाला आ�ण ती येशूंची सेवा करू लागली. सू यार्�तानं तर �हणजे सं �याकाळ� लोक सवर्
33
34 *
येशूंनी अनेक त�हे�या रोगां नी
प्रकार�या आजा�यां ना, भू तग्र�तां ना येशूंजवळ घेऊन आले. सं पूणर् शहरच दाराशी गोळा झाले.
पीडले�या, खू प लोकां ना बरे केले व �यां तून अनेक भुते ं काढली. भुतां नी येशूंना ओळखले होते, �हणू न येशूंनी �यां ना कायमचे शां त
35 *
36
�दवस उजाड�यापू वीर् भ�या पहाटेस येशू उठले; ते जं गलातील एकाक� �ठकाणी जाऊन प्राथर्ना करू लागले. ते�हा
केले.
37
�शमोन आ�ण �याचे सोबती येशूंना शोध�याकरता �नघाले. येशू सापड�यावर �यां नी �यां ना सां �गतले क�, “सवर् लोक आप�याला
38 *
येशू �यां ना �हणाले, चला आपण सवर्जण, आजू बाजू ं �या दुस�या व�तींत जाऊ, तेथील लोकां ना येशू-वातार्
शोधत आहेत.”
39 *
या�तव येशूंनी सबं ध गालील व तेथील आराधनालयां त (मं �दरात) जाऊन येशू-वातार्
ऐकवू , कारण हेच माझे कायर् आहेत.”
40 *
�याच �ठकाणी गुडघे टेकून एका कोढ्याने �वनं ती करून �हटले क�, “जर आपली
गाजवली व भुते ं काढणे कायमच ठे वले.
41
इ�छा असेल तर आपण मला शुद्ध करू शकता”, येशूंना �याची क�व आली, �यां नी �याला �पशर् करून �हटले, “माझ� इ�छा
42
43
आहे क� तू शुद्ध �हावेस.” लगेच �याचे कोढ गेले व तो शुद्ध झाला. सावध राह�याचा स�ा देऊन येशूंनी �याला पाठवू न �दले.
44
आ�ण हे सुद्धा सां �गतले क� कोणाला काही न सां गता, �वतःला याजकासमोर सादर करा; सोबतच याचे प्रमाण �हणू न मोशेद्वारे
45 *
परं त ु तेथून गे�यावर कोढ्याने आप�या ब�या हो�या�या वतर्मानाची अशी वादळ� वा�यता केली क�,
नेमलेले अपर्णही करा.
(इतक� गाजवीली क� ),यामुळे येशूंचे (खु�मखु�ा)�वतं त्रपणे �फरणे कमी झाले. परं त ु येशू बाहेरील उजाड �थानी रा�हले व
13

*

1:24 दु� आ�मा �कंवा अशुद्ध आ��यां ना हे �ान होते क� येशू आप�या �य��तम�वात आ�ण साम�यार्त सं पूणर्पणे �कती
अन�यसाधारण होते.
*
“परमे�र�प�याचे प�वत्रजण”- नवीन करारां त केवळ याच �ठकाणी या श�दां चा वापर झालेला आहे, लू क 4:34; योहान 6:69.
परं त ु सगळ�कडे (प्र�येक �ठकाणी) येशूं�या सं पूणर् प�वत्रतेवर भर �दलेला आहे. �यां �या उ�कृ� प�वत्रेचा उ�ेख प्र�येक �ठकाणी
केलेला आहे. पाहा लू क 1:35; योहान 8:46; 2 किरं 5:21; इब्री 4:15; 1 पेत्र 2:21-24.
*
1:25 येशूंठायी सवर् दु�ा��यां वर, अशुद्ध आ��यां वर पिरपू णर् अ�धकार होता आ�ण आजही आहे. (5:1-10; लू क 10:17).
*
1:27 नवीन �शकवण लोकां ना �तं �भत करीत न�हती, पण केवळ यासाठ� ते आ�यर् करीत होते क� येशूंनी परमे�रा�या
अलौ�कक श�तीमान कायार्द्वारे �याचे प्रमाण �दले. परमे�वराची प्रचं ड श��त व बळ �यां �याठायी होते. नोट्स - म� 8:1.
*
1:29-34 म� 8:14-17.
*
1:34 वचन 25; 3:12; 5:43; म� 8:4; 9:30; 12:16.
*
1:35 येशू वारं वार प्राथर्ना करीत होते (म� 14:23; 19:13; 26:36,39; लू क 5:16; 6:12; 9:29; 22:32; योहान 17 अ�याय; इब्री
5:7). प्राथर्नेकरता येशू एकां ती जात असत. अशीच जागा ते शोधीत असत. �याप्रमाणे एखादा मनु�य देवाशी प्राथर्ना करतो
�याचप्रमाणे येशूही प्राथर्ना करीत असत. इतकेच केवळ न�हे तर परमे�वरा�या एकमेव - अन�यसाधारण पुत्रासारखेही ते देवाशी
प्राथर्ना करीत असत. �हणजेच, �यां चा दैवीक (परमे�री) आ�ण मानवी �वभाव (हे दो�ही) �यां �या प्राथर्नेद्वारे प्रगट होत होता.
तुलना योहान अ�याय - 17.
*
1:38 पाहा यश 61:1.अनेक कारणां पक
ै � हे एक कारण होते क� येशू �वगार्तून पृ�वीवर आले. इतर कारणां साठ� पाहा म� 5:17.
*
1:39 म� 4:23.
*
1:40-43 म� 8:1-4.
*
1:45 हा कु �रोगी बरा झाला होता. येशूंचे आभार मानू न �यां ची आ�ा पाळ�याऐवजी, येशूंनी सां �गतले�या गो�ी�वरूद्ध �याने
कायर् केले. अशा प्रकारचे वतर्न करणारा हा काही शेवटचा मनु�य न�हता. लोकां चा समुदाय वाढत चालला होता, धा�मर्क
पुढा�यां चा �वरोध बळकट होत होता, तो इतका तीव्र �वरोध होता क� येशू तेथून �नघाले; कारण यावेळ� �या�ठकाणी दं गा/गडबड
�नमार्ण कर�याची �यां ची इ�छा न�हती. (पाहा योहान 7:30)

2

आजू बाजू चे लोक �यां �याकडे येतच रा�हले.

2

1*

2

पु�कळ �दवसानं तर कफणर्हूमात, एका घरां त येशू आहेत ही बातमी ब�याच लोकां नी ऐकली. तेथे मोठ्या सं �येने लोक गोळा
3
झा�यामुळे दारापयर्ंतही जागा न�हती, परं त ु येशू लोकां ना परमे�राची वचने ं �शकवीत होते. ते�हा चार लोक लकवा (प�घात)
4
असले�या एका माणसाला उचलू न येशूंना भेटावयास आले. गदीर् अस�यामुळे �या चौघां ना येशूंकडे जाता येत न�हते �हणू न �यां नी
5
कौले ं काढली. नं तर रो�यासहीत �यां नी बाज वरून खाली लटकवू न येशूंसमोर ठे वली. �या चौघां चा �व�ास पाहू न येशूंनी �या
6
लकवाग्र�त मनु�याला �हटले, “बेटा, तुझे अपराध (गु�हे)ं �मा झाले आहेत.” ते�हा तेथे बसलेले धमर्पंडीत आपआप�या मनां त
7
अशा प्रकारे �वचार करू लागले क�, हा मनु�य येशू असे का बोलतो आहे? हा तर परमे�र- �नं दाच करतो आहे. परमे�राखेरीज,
8
अपराधां ची �मा आणखी कोणी करू शकतो काय?” लगेच येशूंनी आप�या आ��याठायी ओळखू न घेतले क� ते आपआप�या
9
मनां त काय �वचार करीत आहेत. येशू �यां ना �हणाले, “तु�ही तुम�या मनात असे �वचार का येऊ देत आहा?” लकवाग्र�ताला,
10
“तुझे अपराध �मा झाले आहेत असे �हणणे सोपे आहे �कंवा क� ऊठ आपली बाज उचलू न परत जा?” परं त ु पृ�वीवर
11
अपराधां ची �मा कर�याचा अ�धकार सुद्धा येशूंठायीच आहे, हे �यां ना �शकवावे �हणू न, येशू �या अपं गाला �हणाले, “ऊठ,
12
आपली बाज उचलू न आप�या घरी जा.” �याच वेळ� तो उठला, सवार्ं�या नजरेसमोरच �याने आपली बाज उचलली व तेथून
13 *
तेथून �नघू न येशू
�नघू न गेला. हे पाहू न सवर्जण �तं �भत झाले व �हणू लागले क�, “असे आ�ही कधीच पा�हलेले नाहीये”.
समुद्र�कना�याकडे आले; �या�ठकाणी लोकां ची अफाट गदीर् �यां �याकडे धावत आली आ�ण मग येशू �यां ना �शकवू लागले.
14
तेथून पुढे जातां ना येशूंना अ�फ�चा मुलगा लेवी, टॅ�स वसू ली�या आसनावर बसलेला �दसला. �यां नी �याला �हटले,
15 *
जे�हा येशू �या�या घरी जेवावयास बसले ते�हा तेथे पु�कळ कर घेणारे व
मा�याबरोबर ये; तो लेवी उठून �यां �याबरोबर गेला.
16
ं ार लोकां बरोबर जेवत
गु�हेग
ं ारही हजर होते. तोवर येशूं�या मागे येणा�यां ची सं �या बरीच वाढली होती. येशू कर घेणा�या व गु�हेग
17
आहे हे पाहू न, परूशी व धमर्पंडीत �यां �या �श�यां ना �हणाले, “येशू कर घेणा�या व अपराधी लोकां बरोबर जेवतात.” येशूंनी
�याचे ऐकले आ�ण �हटले, “�नरोगी लोकां ना डॉ�टरची गरज नसते, परं त ु रो�यां ना असते; माझे आमं त्रण (बोलावणे) नी�तमानां साठ�
18 *
योहानाचे �श�य व परूशी उपास करीत असत, �यामुळे लोक येशूंकडे येऊन �यां ना
न�हे तर अपराधी लोकां साठ� आहे.”
19
�हणाले, “योहानाचे �श�य व परू�यां चे �श�य उपास करतात, पर�तुआपले �श�य उपास का करीत नाहीत?” येशू �यां ना �हणाले,
20
“वराती लोकां बरोबर, वर आहे तोवर ते कधी उपास करतील काय? नाहीच मुळ�. पण तरीही असे �दवस येतील क� वर
21
वरातींपासू न वेगळा केला जाईल आ�ण मग ते उपास करतील. जु�या वापरले�या कापडावर कोणी नवीन कापडाचे �ठगळ
लावीत नाही, कारण नवीन �ठगळ, जु�या कापडातू न काही दोरे ओढू न घेईल; �यामुळे जुने कापड फाटू न आणखी �छद्र मोठे होईल.
22
ताजा द्रा�ारस कोणीही जु�या कातडी �पशवीत घालीत नाही, कारण ताजा द्रा�ारस जु�या �पश�या फाडू न टाकेल �हणू न ताजा
द्रा�ारस नेहमी नवीन कातडी �पशवीतच भरला जातो; कारण तसे केले नाही तर, पिरणामी द्रा�ारस व �पश�या बबार्द होतील.
23 *
एका श�बाथ �दवशी जे�हा येशू आप�या �श�यां समवेत शेतां तून जात होते, ते�हा �यां चे �श�य चालता चालता कणसे ं मोडू
24
25
लागले. ते�हा परूशी �हणाले, “पाहा, जे कायर् श�बाथ �दवशी करू नये, तेच कायर् हे करीत आहेत?” येशू �यां ना �हणाले,
26
“तु�हां ला ठाऊक नाही काय क�, दावीद व �या�या सोब�यां ना जे�हा भू क लागली होती, ते�हा �यां नी काय केले होते? सम�पर्त
*

2:1-12 म� 9:1-8 चे नोट्स पाहा. माकर् आप�यासमोर �कती आगळे �चत्र मां डतो ते पाहा. माकार्ने दाख�वले क�
लकवाग्र�ता�या �मत्रां नी प्र�येक अडचण व बाधा यां वर मात कर�याचा कसा दृढ �न�य केला होता; हे �यां �या �व�ासावरून प्रगट
होते. या गो�ीत �न��तच आप�यापुढे एक उ�म उदाहरणच ठे वलेले आहे. �व�ासाची �चकाटी व �नरं तरता यासाठ� पाहा, म�
7:7-8; लू क 11:5-10; 18:1-8.
*
2:13-14 पाहा म� 9:9.या�ठकाणी ले�याला म�य असे �हटलेले आहे. कदा�चत लेवी हे �याचे वा�त�वक व मू ळचे नां व होते,
पण एका प्रे�षता�या रूपां त �याचे नवीन नां व म�य असे होते. इब्री भाषेत ‘प्रभू चे वरदान’ याच श�दाला ग्रीक भाषेत ‘म�य’ असे
�हणतात. (याहवे).
*
2:15-17 म� 9:10-13.
*
2:18-22 म� 9:14-17.
*
2:23-28 म� 12:1-8.

3

भाकरी खा�याची परवानगी प्रमुख याजकाखेरीज कोणालाही न�हती; तु�ही वां चले नाही काय क� कशा प्रकारे अ�याथार पुरो�हत
27
असताना दावीद प्राथर्नालयात गेला आ�ण आप�याबरोबरचे सोबती घेऊन �या सवार्ंनी �मळून सम�पर्त भाकरी खा��या? येशू
*
28 * *
कारण मी श�बाथ
�यां ना �हणाले, “श�बाथाचे प्रयोजन मनु�यां साठ� केलेले होते, मनु�य श�बाथासाठ� केलेला नाही.
�दवसाहू नही श्रे� आहे.”
28

3

1*

2

येशू जे�हा पु�हा आराधनालयात गेले ते�हा �यां नी,’ एक- हात’ वाळलेला मनु�य पा�हला. परूशी दोष लाव�या�या सं �धची
3
वाट पाहात होते, क� येशू श�बाथ �दवशी �याला बरें करतात क� नाही. येशू वाळले�या हाता�या माणसाला �हणाले, “जरा
4
सवार्ं�याम�ये ये.” ते�हा येशूंनी परूशी लोकां ना �वचारले, “श�बाथ �दवशी काय करणे यो�य आहे- बरे करणे �कंवा वाईट करणे,
5*
कोणाला वाचवणे �कंवा �याचा जीव घेण;े यां पक
ै � काय बरोबर आहे?” परं त ु सवर्जण शां त रा�हले. येशू �यां �या मनाचा
कठोरपणा पाहू न उदास झाले, �यां नी खू प रागाने �यां �याकडे पा�हले आ�ण �या मनु�याला �हटले, “आपला हात मला (मा�याकडे
6*
*
कर) दे”; �या �णी �याने तसे केले, �याचा हात बरा झाला. ते�हा परूशी लगेच बाहेर गेले. हेरो�दयां बरोबर ते येशूं�वरूद्ध
7
या�वषयी स�ा -मसलत करू लागले क� येशूंना कशा प्रकारें �जवे ं मारावे. यानं तर येशू आप�या �श�यां बरोबर समुद्राकडे �नघाले
8*
आ�ण गालीलातू न लोकां �या एका मोठ्या समू हाने �यां चे अनुसरण केले. येशू अद्भुते ं करीत आहेत असे ऐकून यहू दीया,
*
यरूशलेम, इदोम व यादेर्ने�या पलीकडचा प्रदेश आ�ण सोर व �सदोन�या आजू बाजू ं �या प्रदेशां तून लोकां चा एक प्रचं ड मोठा
9*
ं रून टाकू नये �हणू न
समुदाय �यां �याकडे आला. येशू आप�या �श�यां ना �हणाले, “गदीर् भरपू र आहे, लोकां नी मला चेग
10
मा�यासाठ� लहान होडी तयार ठे वा.” येशूंनी लोकां चे आजार-रोग बरें केले होते; �हणू न रोगी व पीडा असलेले लोक �पशर्
11 *
�या �या वेळ� अशुद्ध आ�मे ं येशूंना पाहात असत, �या �या वेळ� ते खाली कोसळत
कर�यासाठ� येशूं�या अं गावर पडत होते.
12
आ�ण ओरडू न �हणत क�, येशू परमे�र आहेत. येशूंनी वारं वार लोकां ना सावध केले क� �यां नी �यां �या�वषयी जा�त सू चना देऊ
13 *
14
यानं तर येशू डोंगरावर चढू न गेले. �या सवार्ंवर येशूंचे प्रेम होते. येशू-वातेर्ची खबरबात सां ग�यासाठ�, जे पाठ�वले जाणार
नयेत.
34

36

2:27 “श�बाथाचे”- �नगर् 20:8-11.प्र�येक आठवड्यात केले�या पिरश्रमापासू न �वश्रां ती �मळावी यासाठ� हा �व�श� �दवस
ने�मलेला होता. �याचप्रमाणे लोकां नी आप�या �नमार्�याची आ�ण उद्धारक�यार्ची �तु�त -आराधना �या �दवशी करावी याकरता
श�बाथाचे प्रयोजन केलेले होते. येशूं�या काळातील अनेक धा�मर्क पुढा�यां नी श�बाथा�वषयीचे �वतः तयार केलेले �नयम
लोकां साठ� केले होते. लोकां �या गरजेपे�ा अ�धक प्रमाणात �यां नी हे �नयमच रूढ केले होते. मनु�यप्राणी हा �दवस आ�ण
अ�ध�लखीत �नयम �कंवा �नयमबद्धतेहून अ�धक मह�वाचा, मोलाचा आहे या गो�ीवर येशूंनी आवजू र्न भर �दला. तुलना कल 2:16.
*
2:28 “मी अथार्त मनु�याचा पुत्र”- म� 8:20.
*
“प्रभु” - म� 12:8.
*
3:1-6 म� 12:9-14.
*
3:5 जे, लोकां ना धुळ�त पायदळ� तुडवू न मानव �न�मर्त �नयमां नी �यां ना दुखापत कर�याची इ�छा बाळ�गत होते, न�हे तसे
करीत होते, �यां �यावर येशू प्रचं ड क्रोधाने भरून गेले आ�ण केवळ रागच न�हे तर �या�वषयी �यां ना खू प दुःखही झाले; हे असे
लोक होते जे आप�या हृदया�या कठोरपणामुळे श�बाथ �दवशी एखाद्याला बरें कर�याची मनाई करीत होते, पण �याच श�बाथ
�दवशी एखाद्याला �जवे ं मार�याचा कट करणे, हे ते मा�य करीत होते. �प्रयां नो आज देखील, अनेक धा�मर्क लोकां ठायी असलेली
वागणू क, �यवहार या�वषयी येशू �नरं तर क्रो�ध� होतात; �या गो�ींचा अनेकदा राग बाळगतात. पाहा, क� अपराध आ�ण
अ�याया�वरूद्ध �य� केला जाणारा परमे�री- क्रोध �या�य व यो�य आहे (गण 25:3). तुलना �नगर् 32:19-20; इ�फ 4:26.
*
3:6 म� 12:14.
*
“हेरोदीयां बरोबर”- म� 22:16.
*
3:8 इदोम हा यहू दीया�या द��ण प��मेकडचा प्रदेश होता.
*
“सोर व �सदोन�या”- म� 11:21.
*
3:9 म� 13:2.
*
3:11-12 पाहा 1:24-25,34.
*
3:13-19 नोट्स - म� 10:1-4.
*
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15
होते �यां लोकां नी �यां �याबरोबर रहावे �हणू न, येशूंनी �यां ची �नवड केली. हे देखील क� �यां ना (बोल�वले�यां ना) दु�ा�मे ं (भुते)ं
16
काढ�याचा अ�धकारही असावा/ �मळावा. पाचारण झाले�या लोकां ची नां वे अशी :�शमोन, �याचे नां व �यां नी पेत्र ठे �वले,
17
*
ज�दीचा मुलगा याकोब व याकोबाचा भाऊ योहान �यां ची नां वे येशूंनी बोआनेगस
ेर् ठे �वले, �याचा अथर् आहे,‘गजर्नेचे पुत्र’.
18
19
अं �द्रया, �फ�ल�प, बथर्लमय, म�य, थोमा, अ�फ�चा मुलगा याकोब, तद्दय, �शमोन कनानी आ�ण (�व�ासघाताने) �यां ना
20 *
�या वेळ� येशू घरी आले �या वेळ� पु�हा लोकां चा इतका जमाव झाला क� ते भोजन करू शकले
धरून देणारा यहू दा इ�कयोर्ंत.
21
*
नाही. जे�हा येशूं�या घर�या लोकां नी हे ऐकले ते�हा ते येशूंना धर�याकरता �नघाले, कारण �यां ना वाटू लागले होते क� येशूंना
*
22 **
यरूशलेमेतून आलेले धमर्पंडीत �हणत होते क� येशूं�याठायी सैतान आहे आ�ण ते भुतां चे �वामी
वेड लागलेले आहे.
*
23
बालजबू ला�या मदतीनेच अशुद्ध आ�मे ं काढतात. �हणू नच येशूंनी �यां ना जवळ बोलावू न आ�ण उदाहरणें देऊन सां �गतले क�
24
सैतान, सैतानाला काढू शकतच नाही; उदाहरणें ही होती : जर एखाद्या देशाची एकता न� झाली असेल तर, तो देश कसा ��थर
25
26
राहू शकेल? जर एखाद्या घरात फूट पडली तर ते घर �टकाव कसा (��थरावेल) धरेल? �हणू नच जर सैतान �वतःचा �वरोधी
27
होऊन आपसां तच फूट पाडे ल तर, �याचे रा�य कसे �टकेल? पण �याचा अं त येऊन ठे पलेलाच आहे. एखादा मनु�य कोण�याही
माणसा�या घरात �शरून �या�या व�तु लुटूं शकत नाही; जोवर तो आधी �या दणकटाला बां धीत नाही �यानं तरच तो �या घरात
28
लुटमार करू शकेल. मी तु�हां ला अगदी खरे सां गतो क�, लोकां नी केले�या सवर् प्रकार�या अपराधां ची व �नं दे�या श�दां ची �मा
29
होईल, परं त ु जो कोणी प�वत्रा��या�या �वरोधात काही बोलेल तो कधीच �मा केला जाणार (�मळणार) नाही, पण तो
30 *
31 *
येशू याकरता असे �हणाले, कारण ते �हणत होते क�, येशूं�या आत अशुद्ध आ�मा आहे.
ते�हा
सावर्का�लक गु�हेग
ं ार ठरील .
32
येशूंची आई आ�ण �यां चे भाऊ यां नी बाहेरूनच �यां ना बोलावले. सभोवताली बसले�या लोकां नी येशूंना सां �गतले, “पाहा, आपली
33
आई व आपले भाऊ आप�याला शोधीत, बाहेर आले आहेत.” येशूंनी लोकां ना �वचारले, “माझ� आई व भाऊ कोण आहेत?”
34
35
येशूंनी �यां �या चारीं बाजू ला बसले�या लोकां कडे पाहू न �हटले, “पहा, माझ� आई व भाऊ हेच आहेत; �हणू न जो मनु�य
ु ार करतो, तोच माझा भाऊ व तीच माझ� आई व बहीण आहे.”
परमे�रा�या वचनां नस
40

42

43

46
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1*

समुद्राकाठ� येशू �ख्र�त (मशीहा)�शकवीत होते �या वेळ� �यां �याजवळ लोकां ची फार मोठ� गदीर् जमली; �हणू न ते एका बोटीत

3:17 “गजर्नेचे”- असे वाटते क� �यां चा �वभाव, नैस�गर्क प्रवृ�ी आ�ण वागणुक�ची रीत, �कंवा कल काहीसा वादळ� होता.
तुलना लू क 9:54.
*
3:20 पाहा 6:31.
*
3:21 “घर�या लोकां नी”- येथे जो ग्रीक श�द उपयोगात आला आहे �याचा अथर् �हणजे “जे �या�याबरोबर आहे” अथार्त जे
�यां चे आहेत. याचा सं केत कु टू ं बाकडे �कंवा नातेवाईकां कडे ही असू शकतो.
*
“वेड लागलेले”- तुलना योहान 10:20.येशूंचा परमे�वराप्रत उ�साह व आवेग दां डगा होता; �यां �याठायी लोकां ना �शक�व�याची
आ�ण लोकां ची मदत कर�याची इ�छा इतक� प्रबळ होती, क� �या सामा�य माणसां नी अशा प्रकारचा अनुभव �वतः घेतलेलाच
ु े प्र�येक शता�दीत येशूंचे काही
न�हता �यां ना येशू एक असामा�य �य�� भासत असत. तुलना योहान 2:13-17.अशाच कारणां मळ
�श�य आ�ण �व�ासीं वेडे �कंवा मू खर् समजले गेलेत. पाहा प्रे�ष 26:24.
*
3:22-29 म� 12:25-32.
*
3:22 येशूं�या �शकवणी�वषयी आ�ण वागणुक��वषयी यहू दी धा�मर्क पुढा�यां कडे वेगळे च �प�ीकरण होते; येशू सैताना�या
आधीनतेत आहे असे ते �हणत होते.
*
“बालजबू ला�या”- नोट्स म� 10:25.येशूं�वषयी काय �व�ास करावा, हा �नणर्य प्र�येकाने �यावयाचा आहे. येशू वेडपट �कंवा
दु�ा�माग्र�त, �कंवा ठरवू न आ�ण योजू न धोका देणारे धोकेबाज होते काय? जर असे नाही तर ते परमे�वरापासू न आले होते, ते
स�य बोलत होते आ�ण परमे�वराची कायेर्ं केली होती. सवर् पुरावे आ�ण प्रमाण दाखवतात क� ते परमे�राकडू न आले होते.
*
3:30 वचन 22; योहान 7:20; 8:48,52; 10:20.
*
3:31-35 म� 12:46-50.
*
4:1-20 म� 13:1-23. माकर्, म�यापे�ा काही वेगळे श�द वापरतो; तेच स�य �य� कर�याकरता, कळ�व�याकरता तो थोड्या
�भ� श�दां चा उपयोग करतो. अकरा�या वचनां त माकर् ‘परमे�वराचे रा�य’ हा श�द वापरतो, पण म�य ‘�वगार्चे रा�य’ हा श�द
*
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2
जाऊन बसले आ�ण लोक समुदाय समुद्राकाठ� ज�मनीवर उभा रा�हला. दाखले देऊन येशू �यां ना �शकवीत असत. �यां पक
ै � एक
3
4
दाखला असा होता: एक शेतकरी, बी पेर�याकरता �नघाला, पेरणी करतां ना काही बी वाटे�या बाजू ला पडले आ�ण प�यां नी
5
6
येऊन ते खाऊन टाकले. काही बी खडकाळ ज�मनीत पडले, तेथे �यां ना खोल माती �मळाली नाही; तरीही ते लगेच उगवले, परं त ु
7
सू यर् वर आ�यावर, �यां ची मू ळें खोल गेली नस�यामुळे ते लवकरच वाळून गेले. काही बी झुडपां त पडले व झुडपे ं वाढली आ�ण
8
�यामुळे �यां ची वाढ खुंटली, �हणू न बी काहीच फळ देऊ शकले नाही. परं त ु काही बी चां ग�या ज�मनीत पडले, ते उगवले व फळ
9
देणारे झाले; काहींनी तीसपट, काहींनी साठपट आ�ण काहींनी शं भरपट असे फळ �दले. ते�हा येशू �हणाले, जो कोणी माझे ऐकून
10
यो�य पाऊल उचलतो �या�यासाठ� हा दाखला फायदेशीर आहे. येशू एकटे असताना, �यां �याबरोबर असले�या बारा जणां नी व
11
�यां �या सोब�यां नी येशूंना या दाख�या�वषयी �वचारले. येशू �यां ना �हणाले, “परमे�रा�या रा�यात घडणा�या रह�यमय गो�ींची
12
जाण केवळ तु�हां लां च �दलेली आहे, पण बाहेर�या लोकां साठ� सवर् गो�ी दृ�ां तात (दाखले देऊन) सां �गत�या जातात. ते पाहात
रहातील पण �यां ना कळणार नाही, ऐकतील पण �यां ना समजणार नाही, व �यां चे मन-पिरवतर्न झाले नस�यामुळे, �यां चे अपराध
13
�मा होऊ शकणार नाही. मग येशू �यां ना �हणाले, “तु�ही या दृ�ां ताचा (दाख�याचा) अथर् समजला नाहीत काय? तर मग तु�ही
14
15
दुसरे दाखले ं कसे ं काय समजू शकाल?” जो पेर�याचे कायर् किरतो,तो वचन पेरतो. जे (वचन)वाटे�या बाजू ला पेरले जाते, ते हे
16
लोक आहेत : जे�हा �यां नी ऐक�ले ते�हा सैतान लगेच येतो आ�ण जे काही �शक�वले होते ते उचलू न नेतो. �याचप्रमाणे जे
17
खडकाळ ज�मनीतील पेरलेले ते हे लोक आहेत : जे �शकवलेले वचन ऐकून लगेच आनं दाने �वीकारतात, तरीपण �वतः
आं तिरक री�या सश� नस�यामुळे काही �दवसाकंरताच ते �टकून राहतात; यानं तर, �वीकारले�या येशूं�या �शकवणीमुळें जर
18
�यां चावर एखादे सं कट, �लेश, सम�या आली �कंवा छळ झाला तर मागे हटतात. जे झुडपां म�ये पेरले जाते ते हे लोक आहेत, जे
19
येशू-वातार् ऐकतात, पण �यानं तर; दु�नयादारीची �चं ता, सं प��चा धोका आ�ण दुस�या गो�ींचा लोभ �यां �याठायी �शरतो, ती ते
20
इतक� घट्ट आवळून असतात (धरतात) क� पेरलेले बी �न�फळ राहते. जे वचन चां ग�या ज�मनीवर पेरले गेले ते हे लोक आहेत :
आनं दाची खबरबात ऐकून ती �वीकारतात वाढत जातात, आ�ण मग कोणी तीसपट, कोणी साठपट तर कोणी शं भरपट असे
21 *
22
येशू �यां ना �हणाले, �दवा भां ड्याखाली �कंवा पलं गाखाली ठे व�यासाठ� आणतात काय? कारण कोणतीही
उ�पादन देतात.
23 *
जर कोणी मा�या गो�ींकडे
बाब लपलेली नाही, जी पुढे येणार नाही, ना कोणतीही व�तु अशी गु� आहे , जी प्रगट होणार नाही.
24 *
मग येशू �यां ना �हणाले, “जे काही तु�ही ऐकता �या�वषयी खबरदारी �या; �या मापाने
ल� दे�याची इ�छा धरतो तर �याने द्यावे.
तु�ही दुस�यां साठ� मापता, �याच मापाने तुम�याकरता मापले जाईल आ�ण जो अ�धक ऐ�कतो, �याला जा�तही �दले जाईल,
25 *
कारण �या�याजवळ आहे, �याला आणखी �मळे ल पण �या�याजवळ थोडके आहे, �याचे ते सुद्धा �या�यापासू न घेतले जाईल.”
26 *
27
यानं तर येशू �यां ना �हणाले, “परमे�राचे रा�य असेच आहे; जसे एखादा मनु�य ज�मनीत बी पसरतो, जो रात्री झोपतो आ�ण

उपयोगात आणतो. उघडउघड आ�ण �प�पणे या दो�ही श�दसमू हां चा अथर् सारखाच आहे. या रा�यावरचे नोट्स म� 4:17 यां त
पाहा. माकर् काही आणखी श�दां चा �यां त समावेश करतो.
*
4:21-22 म�य अ�याय 13 यां त ही वचने ं आढळत नाहीत, पण �या�या सुवातेर्त इतर �ठकाणी असेच, सारखे/ समान श�द
आढळतात. पाहा म� 5:15; 10:26.
*
4:23 म� 13:9.
*
4:24 म� 7:2.
*
4:25 म� 13:12; 25:29.
*
4:26-29 हा दाखला केवळ माकर्र�चत सुवातेर्तच आढळतो. शा�दीक पातळ�वर प्र�येक �दवसाचे स�य आ�ण वा�त�वकता हीच
आहे क�, जे�हा उ�म बी, उ�म ज�मनीत पेरले जाते ते�हा अं कुर �नघणे आ�ण �याची वाढ होणे अ�नवायर् आहे; ते टाळता �कंवा
थां बवता येणारे नाहीच मुळ�. बी पेरणा�याला ही प्र�क्रया समजली नाही तरी, कळत नसली तरी, �याचा वाढीवर पिरणाम होत नाही.
वाढ कदा�चत हळू होत असेल पण ही प्र�क्रया आपोआप, �वाभा�वक होणारी अशी आहे. एखाद्या�या जीवनात �कंवा सं पूणर्
जगात, प्रारं भापासू न कापणी�या शेवटापयर्ंत, परमे�वरा�या रा�या�वषयी हे स�य आहे. माणसा�या अं तःकरणात आ�ण हृदयां त
परमे�वराचे वचन हे एक �जवं त श�तीमान बी आहे जे पेिरले जाते. ते अं कुिरत होईल, वाढे ल आ�ण पीक उ�प� करेल पण लोकां ना
हे समजणार नाही, क� ते कसे होते �कंवा ती वाढ ते पाहू शकणार नाहीत �कंवा �यावर �नयं त्रणही ठे वू शकणार नाहीत. तुलना 1
किरं 3:6-7; 1 पेत्र 1:23-25. येशूवातार् गाज�वणा�यां साठ� आ�ण परमे�वराचे स�यवचन �शक�वणा�यां साठ� ही एक सश�
उ�साहवधर्क, व प्रेरणा देणारी बाब आहे. �यां नी परमे�वरा�या वचनां �या साम�यार्वर आ�ण परमे�वरा�या कायार्ंवर मोठा
आ�म�व�ास ठे वून �यां वर भरं वसा करून �यां प्रत श्रद्धा बाळगावी. पण तरीही �नरं तर वाढ आ�ण उ��त आहे, हे स�य असले तरी
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�दवसा जागा होतो, आ�ण ते बी मातीत कसे रूजले, वाढले, हे �याला कळे नासे होते. मातीत लपले�या ताकदीनेच, एखादे बी,
29
*
अं कुर, कणीस आ�ण मग कणसां तील दाणे; आपसुकच तयार करते. दाणे �पकले क�, तो कापणीसाठ� लगेच �वळा वापरतो.
30 *
�यानं तर येशू �हणाले, “मी परमे�र रा�याची बरोबरी (तुलना)कशाशी करू? कोणते उदाहरण देऊन �या�वषयी समजावू न सां गू?”
31
32
परमे�राचे रा�य मोहरी�या दा�यासारखे आहे. पेर�या जाणा�या सवर् दा�यां पे�ा तो सवार्त लहान आहे. परं त ु उगव�यानं तर तो,
सवर् भा�यां म�ये मोठा होतो, �या�या फां द्या इत�या मोठा�या असतात क�, उडणारे प�ी येऊन �यां �या छायेत व�ती करतात.
33 *
34 *
लोकां ना समजेल, कळे ल अशा प्रकारचे दाखले ं देऊन येशू �यां ना �शकवीत असत.
दाख�यां वां चून येशू �यां �याशी बोलत
35 *
�याच
नसत. (तरीपण) जे�हा, एकां ती, केवळ �श�य �यां �याबरोबर असायचे, ते�हा �या दाख�यां चा अथर् ते �प� करीत असत.
36
सं �याकाळ� येशू �यां ना �हणाले, “चला आपण सवर् पलीकडे जाऊ!” लोकसमुदायाला �नरोप �द�यानं तर ते सवर् येशूंबरोबर एका
37
38
बोटीत बसले. ते�हा एक मोठे वादळ झाले व लाटा नावेवर आदळूं लाग�या, �यामुळे नाव पा�याने भरू लागली. परं त ु येशू
�वतः नावे�या माग�या भागात गादीवर झोपलेले होते. येशूंना जागे करून ते लोक �हणाले,” गुरूजी! आप�याला ठाऊक नाही
39
काय, क� आपण बुडणारच आहोत?” “ताबडतोब येशूंनी वादळाला धमकावले आ�ण पा�याला �हटले,” आवाज़ नकोच.
40
खामोश! आ�ण शां तता पसरली. येशू �यां ना �हणाले, “तु�ही का घाबरला? अजू नही तुमचा मा�यावर �व�ास नाही काय?”
41
�श�य �याले, घामां घूम होऊन, घाबरले�या मन��थतीत, ते एकमेकां ना �हणू लागले, “हे आहेत तरी कोण? वादळ- वारें व समुद्र
देखील यां चे ऐकतात?
55
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1*

2*
�यानं तर ते सवर् समुद्रा�या पलीकडे गरसेकरां �या देशी पोचले. �या �णी येशू नावेतून खाली उतरले (�याच �णी) अशुद्ध
3*
आ��याने भरलेला एक मनु�य �यां ना भेटला, जो कबर�तानातू न �नघू न आलेला होता. तो कबर�तानात रहात असे व �याला
4
साखळदं डानी बां धून ठे व�यात कोणालाही यश �मळाले न�हते. तो वारं वार साखळदं ड व बेड्यां नी बां धला जाई परं त ु तो �याचे
5
तुकडे -तुकडे करून टाक�त असे. तो कोण�याही माणसा�या �नयं त्रणात येत न�हता. रात्रं �दवस तो कबरां म�ये आ�ण डोंगरात
6,7 *
�याने येशूंना दुरूनच पा�हले व धावत
राहू न ओरडत असे आ�ण �वतःला दगडां नी ठे चून आपले शरीर घायाळ करीत असे.
जाऊन �यां ना प्रणाम के�यानं तर, तो मोठ्याने �कंचाळला आ�ण �हणाला, “हे येशू परमप्रधान परमे�रा�या पुत्रा, आप�याशी माझे
8
काहीही देण-े घेणे नाही; मी शपथ वाहू ं न आप�याला �हणतो क� मला दुःख देऊ नका.” तो असे �हणाला कारण येशूंनी �याला
9*
�हटले होते क�, “अरे अशुद्ध आ��या, या माणसातू न बाहेर नीघ.” येशूंनी �वचारले, “तुझे नां व काय आहे?” �याने उ�र �दले,

आप�याला परमे�वराचे वचन �कंवा परमे�वरा�या कायार्ं�वषयीची आपली जबाबदारी टाळता येत नाही. वचन 23,24 पाहा.
*
4:29 “कापणीसाठ�”- तुलना म� 3:12; 13:30; प्रकटी 14:14-16.
*
4:30-32 म� 13:31-32.
*
4:33 �श�य काही गो�ी समजू शकले नाहीत. काही गो�ींचे आकलन कर�याची �मता �यां �या आवा�याबाहेर होती. तुलना
योहान 16:12.आपली �शकवण प्रकाशमय आ�ण �वलं त कर�यासाठ� येशू तुलना आ�ण समपर्क उदाहरणां चा वापर करीत असत.
येशूंनी अनेक गो�ी, तुलना व उदाहरणें वापरली असतील पण �यां ची नोंद बायबलम�ये कदा�चत केलेली नाही. तुलना योहान
20:30; 21:25.
*
4:34 वचन 13-20 हे येशूंद्वारे केले�या �प�ीकरणाचे एक उदाहरण आहे. म� 13:36-43हे दुसरे उदाहरण होय.
*
4:35-41 म� 8:23-27.
*
5:1-20 ही म� 8:28-34यातील घटने�वषयी �व�तारपू वर्क केलेले वणर्न आहे. म�य �हणतो क� तेथे दोन दु�ा�माग्र�त माणसे ं
होती. माकर् एका�वषयीचा उ�ेख करतो; तो �या�यावरच आपले ल� कें�द्रत करतो आ�ण �हणू न तो दुस�याचा उ�ेख करीतच नाही.
*
5:2 ‘अशुद्ध आ��याने’ यावर म� 4:24चे नोट्स पाहा.
*
5:3-5 दु�ा�मा एखाद्या माणसाची काय अव�था - दशा करू शकतो याचे हे एक ठळक, ठसठशीत आ�ण �व�छ �चत्र �नमार्ण
करणारे वणर्न आहे. दु�ा��यां �या �नयं त्रणात असले�यां चे असेच हाल होतात. या माणसाचा �यवहार अनावर, �हं सक आ�ण क्रूर
प्रकारचा होता; �याचे कारण हेच होते क� �या�यात अनेक भुते ं (दु�ा�मे)ं होती. वचन 9.
*
5:6-7 असे वाटते क� दु�ा��यां ना/भुतां ना नेहमीच ठाऊक होते क� येशू कोण आहेत - 1:24,34 .
*
5:9 रोमन सेने�या तुकडीत तीन ते सहा हजार माणसे ं असायची. तरीपण वचन 2 आ�ण आठ वाचू न असे वाटते क� एकच आ�मा
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10 *

“माझे नां व सै�य आहे, कारण आ�ही �वपुल (सं �येन)े आहोत.”
तो मनु�य बहुत �वनं ती करू लागला, “आ�हां ला या देशाबाहेर
11
12
पाठवू नका!” �याच �ठकाणी डोंगरावर डुकरां चा एक मोठा कळप चरत होता. अशुद्ध आ��यां नी येशूंना �वनं ती केली क�,
13
“आ�हां ला �या डुकरां त पाठवा.” येशूंनी तसेच के�यानं तर ते अशुद्ध आ�मे ं �नघू न डुकरां त �शरले, �यामुळे जवळजवळ दोन हजार
14
डुकरां चा कळप वेगाने धावत जाऊन समुद्रात पडला व बुडून मेला. डुकरां चे राखण करणारे पळाले व �या गावात ही गो�
15 *
�या माणसात अशुद्ध आ��यां चे सै�य होते, �याला व�त्र
सां �गतली. ही खबर ऐकताच लगेच लोक पाह�यासाठ� तेथे पोचले.
16
घातलेला व शुद्धीवर आलेला पाहू न, लोकां ना भी�त वाटली. ती घटना पाहणा�या लोकां नी अशुद्ध आ�मे ं असणा�या मनु�या�वषयी
17
व डुकरां �या बाबतीत काय झाले याची पू णर् मा�हती सां �गतली. �या लोकां नी येशूंना �वनं ती केली क�, �यां नी �यां �या गावा�या
18
सीमेबाहेर �नघू न जावे. येशू बोटीत बसताच, अशुद्ध आ�मे ं �नघालेला माणू स �यां ना �वनं ती करू लागला क� �यां नी �याला
19
*
आप�याजवळ राहू द्यावे. परं त ु येशूंनी �याचे ऐकले नाही आ�ण �हणाले, “आप�या घरी जाऊन, आप�या �प्रय लोकां ना सां ग क�
20 *
तो मनु�य गेला, �याने दकापलीस येथील
प्रभु परमे�राने तु�यावर दया करून तु�यासाठ� �कती मोठ� कायेर्ं केली आहेत.”
21 *
येशू बोटीत बसू न
लोकां ना सां �गतले, क� येशूंनी �या�यासाठ� �कती अद्भुत कायेर्ं केली. हे ऐकून लोक आ�यर्च�कत झाले.
22 *
�याच �ठकाणी समुद्राकाठ� आराधनालया�या प्रधानां पक
ै � याईर
पलीकडे गे�यावर �या�ठकाणी लोकां ची मोठ� गदीर् जमली.
23
नां वाचा एक अ�धकारी आला व तो येशूं�या चरणां शी पडला. �वनं ती करून तो येशूंना �हणाला, “माझ� मुलगी मरणा�या
24
अव�थेत आहे; आपण येऊन �त�यावर हात ठे वावे, �हणजे बरे होऊन �तने �जवं त रहावे.”. येशू �या�या बरोबर �या�या घराकडे
25 *
एका बाईला बारा वषार्ंपासू न र� वाह�याचा आजार
�नघाले. गदीर् इतक� प्रचं ड होती क�, लोक एकमेकां वर आदळू लागले होते.
26 *
डॉ�टरां पासू न �तला खू प दुःख सोसावे लागले होते; �तने आपली सवर् सं प��, उपचार कर�यात खचू र्न टाकली होती पण
होता.
27
फायदा हो�याऐवजी ती जा�तच आजारी झाली होती. येशूं�या प्र�सद्धी�वषयी ऐकून �या गदीर्त �शरून, मागू न जाऊन �तने येशूं�या
28
व�त्राला हात लावू न �पशर् केला. ती �त�या अं त:करणातअसे कबू ल करीत होती क�, “जर मी केवळ येशूं�या व�त्रां नाच �पशर्
29
केला तरी मी बरी होईन.” �याच �णी �तचे र� वाहणे थां बले आ�ण �तने, ‘आप�या शरीरां त अनुभवले क� या आजारापासू न
30 *
आप�या शरीरां तून श�� �नघ�याचा आभास होताच, येशूंनी मागे वळून �हटले, “मा�या कपड्यां ना,
�तला मु�� �मळाली आहे.
31
कोणी �पशर् केला आहे?” येशूंचे �श�य �हणाले, “लोकां ची गदीर् एवढी प्रचं ड आहे, हे आपण पाहातच आहात आ�ण तरी �हणता
67

होता. हे कदा�चत यावरून कळते क� तेथे केवळ एकच पुढारी �कंवा नेता होता, जो �या माणसातील सै�याचा, सेना�य� आ�ण
बलाढ्य व हुकमी सरसेनापती होता. येशूंनी प्रामु�याने याच एका आ��याला सं बो�धत करून, �यां शी यो�य तो �यवहार केला.
*
5:10 तुलना लू क 8:31.
*
5:15 लोकां ना कळून चुकले होते क� येशूंनी अलौ�कक व आ�यर्जनक साम�यार्चे प्रदशर्न (प्रगट) केले होते. तरीही �यां ना या
गो�ीची जाणीव झाली नाही, कळले नाही क� येशू कोण होते आ�ण �यां चा हेतू काय होता - दुःखाची बाब ही आहे क� �यां ना ते
समजू न �यायचेही न�हते (वचन 17) �कंबहुना �यां ची तशी इ�छाच न�हती.
*
5:19 “लोकां ना सां ग”- तुलना करा येशूं�या या �नदेर्शाशी व �यां नी �दले�या दुस�या �नदेर्शां शी. (1:44; 3:12). गरसेकरां �या
प्रदेशातील पिर��थती आ�ण वा�त�वकें इ�त्राएला�या देशापे�ा वेगळ� होती. गरसेकर यहू दी न�हते, �यां ना �ख्र�तां ची/मशीहां ची
आशा न�हती, येशू �व�चतच तेथे जात असत. लोक समुदाय �यां ना �यां ची सेवा कर�या�या मह�वा�या काम�गरीत बाधा घालणार,
अशी तेथे भी�त न�हती. �या�ठकाणी ते आपली सेवा पू णर्पणे करू शकत होते. जे श�द येशूंनी �या माणसाला �हटले, ते �या सवार्ंवर
समानतेने लागू होतात �यां नी आप�या जीवनां त परमे�रा�या कायार्ंचा अनुभव घेतलेला आहे.
*
5:20 दकापलीस हे ग्रीक नां व आहे. याचा अथर् �हणजे दहा शहरें. गरसेकरां चा प्रदेश हा दकापलीस नां वा�या भागाचा एक भाग
होता.
*
5:21 येशू, गालील समुद्रा�या प��मभागाकडे परत आले.
*
5:22-43 या �ठकाणी, म� 9:18-25म�ये आढळणा�या कमी श�दां त केले�या घटनां चे, �वशाल प्रमाणावर केलेले वणर्न आहे.
*
5:25 वचन 42. याईरा�या मुलीपे�ा या �त्रीने �कतीतरी दीघर्काळ हा त्रास भोगलेला होता.
*
5:26 �त�या रोगाचा उपचार करणे, हे �या काळ�या डॉ�टर व औषधां �या पलीकडची गो� होती. केवळ �त�याठायी असलेला
भ�म �व�ास डॉ�टर व मानवी उपचारां पे�ा �कतीतरी श्रे� होता. तुलना �नगर् 15:26; �तो 103:3.
*
5:30 लू क 8:46. �या लोकां चा �व�ास येशूंवर असतो, �यां �या गरजा भाग�व�यासाठ� प्रभु येशूंतून परमे�वराचे अलौ�कक व
परमे�री साम�यर् ओसं डून वाहत असते. �या �त्रीने आपला �व�ास लपवू न ठे वावा, गु� ठे वावा अशी येशूंची इ�छा न�हती;
सवार्ंसम� �तची प्रशं सा करून �त�या आशीवार्दाची घोषणा कर�याची येशूंची प्रबळ इ�छा होती, �यां ना ते हवे होते.
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32
33
क�, “मला कोणी �पशर् केला”? �पशर् करणा�या �य��ला पाह�यासाठ� येशूंनी आजू बाजू ला पा�हले. जी �त्री बरी झाली होती,
�जला आजारापासू न मु�� �मळाली होती, ती भीत भीत व कां पत कां पत येशूं�या पायां शी पडली व �तने �यां ना सवर् काही सां �गतले.
34 *
35 *
येशू �तला �हणाले, “मुली, तु�या ‘�व�ासा-पिरणामीच’, (�व�ासामुळे) तू बरी झालेली आहेस.”
येशू �त�याशी बोलत
असतानाच आराधनालया�या अ�धका�यां �या घरातू न आलेले काही लोक �याला �हणाले, “आपली मुलगी मरण पावली आहे
36 *
लोकां चे हे श�द ऐकून येशू आराधनालया�या अ�धका�याला �हणाले, “�भऊ नको,
आता गुरूजींना त्रास का देता आहात?“
37
फ� �व�ास ठे व.” मग पेत्र, याकोब व याकोबाचा भाऊ योहान यां �या�शवाय येशूंनी इतरां ना आप�याबरोबर ये�याची मनाई
38
केली. आराधनालया�या प्रबं धका�या घरी पोच�यानं तर येशूंनी तेथे आरडाओरड करणा�या , तसेच जोरजोराने रडणा�या
39 *
आत गे�यावर येशू �यां ना �हणाले, “हे सवर् रडणे-�वलाप करणे काय चाल�वले (काय प्रकार) आहे?” मुलगी
लोकां ना पा�हले.
40
मेलेली नाही, ती तर झोपेत आहे. येशूंचे हे कथन ऐकून तेथे जमलेले लोक �यां �यावर हसू लागले. येशूंनी सवार्ंना बाहेर काढले.
41 *
मुलीचा हात धरून
नं तर ते, मुलीचे आईबाप व आप�या सोब�यां सह, �या �ठकाणी पोहचले जेथे ती पडलेली (झोपलेली) होती.
42
43 *
येशूंनी
�तला �हणाले, “ऊठ !” लगेच ती मुलगी उठून चालू �फरू लागली. तेथे उप��थत सवर् लोकां नी तोंडात बोटें घातली.
ू
�यां ना कडक आ�ा केली, क� या घटने�वषयी कोणालाही कळता कामा नये“, मग येश �हणाले, “मुलीला खावयास काही �दले
जावे.”
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1*

2
येशू �या �ठकाणाहू न �नघू न आप�या देशात आले. �या वेळ� �यां चे �श�य �यां �याबरोबर होते. श�बाथ �दवशी येशू �यां ना
(आराधनालयात) �शकवू लागले. �यां चे ऐकून लोक थ� झाले व आपसां त बोलू लागले क�, “हे �ान या मनु�याला कोठून प्रा�
3
झाले आहे? हे कसे �ान आहे �याद्वारे ही महान कृ�ये ं प्रगट होतात! हा तोच सुतार नाही काय जो मरीयेचा पुत्र, तसेच याकोब,
योसे, यहू दा व �शमोनाचा भाऊ आहे. या�या ब�हणी आप�याबरोबर नाहीत काय? या प्रकारे �या लोकां �या मनात �यां �या�वषयी
4
तक्रार होती. परं त ु येशू �यां ना �हणाले, “एक सं दे�ट्याला आप�या ज�म�थानी, आप�या घरात, आप�या नातेवाईकां त अपमानच
5*
(मानभं ग) �मळत असतो”. काही रो�यां वर हात ठे वून �यानी �यां ना बरें केले, पण �याखेरीज इतर दुसरे कोणतेही महान कृ�य ते
6
*
तेथे करू शकले नाहीत. �यां चा अ�व�ास पाहू न येशूंना आ�चयर् वाटले , तरी ते �श�ण देत देत एका गावाहू न दुस�या गावी गेले.
82

*

5:34 म� 9:22. लोकां �या दुःखी, क�ी आ�ण �पडामय ह्रदयात शां �त �था�पत करावी, हे एक मह�वाचे कारण होते, �याकरता
येशू या जगात आले. लू क 2:14; योहान 14:1,27; 20:19.
*
5:35 ही माणसे ं आशा सोडू न दे�या�या बेतात होती आ�ण याईरनेही तसेच करावे असा �यां नी प्रय�न केला. एखाद्याचा मृ�यू �या
�य��तला येशू �ख्र�तां �या आटो�याबाहेर घेऊन जात नाही या गो�ीची �यां ना जाणीव न�हती; कारण येशूंना मृ�यू वर अ�धकार
अस�यामुळे जसे आजा�यां ना बरे करणे, मृ�यू श�येवर असले�यां ना सहज �वा��य देणे सोपे होते, तसेच मेले�याला �जवं त करणेही
�या�यासाठ� अगदी सोपे होते.
*
5:36 या�ठकाणी �व�ासींनी जीवना�या अनुभवां त आमरण हे श�द ल�ात ठे वावेतच असे हे श�द आहेत. भी�तला तोंड �दले
नाही, थां ब�वले नाही तर �याद्वारे आपला �व�ास जवळजवळ कमी कर�याची �कंवा समू ळ न� कर�याची श�यता असते.
�व�ासाला दृढ धरून �याप्रमाणे केले तर �यामुळे आपली भी�त नाहीशी होते. न�हे, दृढ �व�ास कायर्रत झाला तर आमची भी�त
�नघू न जाते.
*
5:39-40 म� 9:24.
*
5:41 येशू अरामी भाषा बोलीत असत. �या भागात, �या काळ� बोल�या जाणा�या इब्री भाषेसारखीच ही भाषा होती.
*
5:43 पाहा 1:44; 7:36; म� 8:4.
*
6:1-5 म� 13:54-58. नासरेथ हे येशूंचे गाव होते.
*
6:5 परमे�वराची इ�छा अशीच असते क� �याने सवार्ंचे क�याण करावे, �यां �यासाठ� उ�म कृ�ये ं करावी पण माणसाठायी
असले�या अ�व�ासामुळे हे सवर् करणे प्रभु येशूंना अश�य होते. कमतरता येशूंत नाही, पण लोकां त आहे. परमे�वराने �व�ासाचा
मागर् अशा पद्धतीने तयार केला आहे क� लोकां नी तो �व�ास बाळगू न परमे�वराचा वै�श�यपू णर्/खास आशीवार्द �याद्वारे प्रा� करून
�यावा. (9:23; म� 9:22,29; 21:21-22; योहान 11:40). नोट्स - �तो 78:41.
*
6:6 “आ�यर् वाटले”- तुलना म� 8:10.
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8

येशूंनी �या बारा जणां ना बोलावले; �यां ना दोन-दोन या प्रकारे पाठवले आ�ण अशुद्ध आ��यां वर �यां ना अ�धकार �दला. �यां नी
9
�श�यां ना प्रवासात फ� एक काठ� �यावयास सां �गतली; भाकरी, झोळ� �कंवा पैसे बरोबर �यावयास मनाई केली. येशूंनी �यां ना
10
चपला घाल�याची परवानगी �दली परं त ु एकापे�ा जा�त अं गरखे घेऊ नयेत असे सां �गतले. मग येशू �यां ना �हणाले, “जे�हा तु�ही
11
एखाद्या�या घरी प्रवेश कराल ते�हा ते �ठकाण सोडीपयर्ंत तेथेच वा�त�य करा. जो कोणी तु�हां ला �वीकारणार नाही, �यां �या
12 *
तेथून �नघा�यानं तर ते सवर् घोषणा करु लागले, क� सवार्ंना
�वरूद्ध सा�ीखातर, आप�या पायां ची धू ळ झाडू न टाका. .
13 *
14 *
हेरोद
अं तःकरणाचे पिरवतर्न कर�याची गरज आहे. �यां नी पु�कळ दु�ा�मे ं काढले आ�ण अनेक आजारी तेल लावू न बरें केले.
राजाने येशूं�वषयी ऐकले होते, कारण येशूंचे नां व �या�ठकाणी प्र�सद्ध झाले होते. तो �हणाला, “बा���मा देणारा योहान मेले�यां तून
15
*
�जं वत झालेला आहे, �हणू नच तो ही आ�यर्कमेर्ं करतो आहे. दुसरे �हणाले, “हा एलीया आहे”; इतरजण �हणाले, हा जु�या
16
काळां तील सं दे�ट्यासारख्राच आहे. हेरोद हे ऐकून �हणाला, “मी �या योहानाचे डोके उड�वले, कदा�चत हा तोच असावा, तो
17
मेले�यां तून �जवं त उठला आहे.” तो असे बोलला कारण �वतः �याने माणसे ं पाठवू न �याला तुरूंगात साखळदं डाने बां धून ठे वले
18
होते; कारण हेरोदाने आपला भाऊ �फ�ल�प याची प�नी हेरो�दया �ह�याशी ल�न केले होते. योहानाने हेरोदाला �हटले होते क�,
19
“आप�या भावाची बायको ठे वणे हे कायदेशीर नाही;” �हणू नच हेरो�दया �याचा द्वेष करीत होती व �याला �जवे ं मारू इ��छत
20 *
योहान प्रामा�णक व स�ा मनु�य अस�यामुळे हेरोदाने भी�तपोटी �याला सं र�ण �दलेले
होती, परं त ु ती तसे करू शकली न�हती.
21
होते. हेरोद मोठ्या आनं दाने योहानाचे �हणणे ऐकत असला तरी �या�याठायी बहुत भी�त होतीच. एक समय असा आला जे�हा
हेरोदाने वाढ�दवसा-प्रसं गी आप�या राजघरा�या�या लोकां ना, सै�यां तील अ�धका�यां ना व गालीलातील माननीय सद�यां ना
22
मेजवानीसाठ� बोलावले. जे�हा हेरो�दये�या क�येने नाच करून, हेरोद व हजर असले�या पाहु�यां ना प्रस� केले ते�हा हेरोद �या
23
क�येला �हणाला, “तू जे काही मागशील ते मी तुला देईनच, शपथ वाहू ं न तो �तला �हणाला, तू मला जे काही मागशील ते मी तुला
24
देईनच, मग माझे अध ेर् रा�य असले तरी, ते सुद्धा!” बाहेर जाऊन ती आप�या आईला �हणाली, “मी काय मागू आई?” आई
25
�हणाली, “योहान बा���मा करणा�याचे डोके माग;” लगेच ती घाईने धावत राजाजवळ येऊन �हणाली, “मला योहान बा���मा
26
करणा�याचे डोके मोठ्या ताटात हवे.” ते�हा राजा फारच दुःखी झाला, पण �याने वचन �द�यामुळे आ�ण मेजवानीत आले�या
27
लोकां ना ठाऊक अस�यामुळे, तो �दलेले वचन नाकारू शकला नाही. �याच वेळ� राजाने एका �शपायास हुकूम �दला क�
योहानाचे डोके आणू न सादर केले जावे. तुरूंगात जाऊन �शपायाने �याचे डोके उड�वले आ�ण ते ताटात ठे वून, �या मुलीला �दले;
28
�तने ते आप�या आईला �दले. जे�हा योहाना�या �श�यां नी हे ऐकले ते�हा �यां नी �याचे प्रेत उचलले आ�ण कबरेत नेऊन ठे वले.
29
प्रे�षत येशूं�या चारीं बाजू ला गोळा झाले आ�ण �यां नी जे काही केले आ�ण जे काही �शक�वले , �या�वषयी येशूंना सां �गतले.
30 **
31 *
लोकां चे येणे जाणे चालू च होते आ�ण �यां ना जेवणाकरता सं धी (समय) �मळे ना.
येशू �यां ना �हणाले, “एकां ती जाऊन थोडी
32
33
�वश्रां ती �या” आ�ण ते सवर् एका बोटीत बसू न एकां तात �नघू न गेले. लोकां नी �या सवार्ंना जातां ना पा�हले होते. अनेक लोकां नी
येशू व प्रे�षतां ना ओळखले आ�ण आसपास�या सवर् गावां तून ते पायीच �नघाले आ�ण येशू ये�यापू वीर्च तेथे पोचले आ�ण गोळा
34 *
नावेतून खाली उतरून येशूंनी एक मोठ� गदीर् पा�हली, �यां ना पाहू न येशू कळवळले कारण ते अशा मेढ
ं रां सारखे होते,
झाले.
35
�यां चा कोणीही मेढ
ं पाळ न�हता. येशू �यां ना �शकवू लागले. �दवस सं प�यावर येशूंचे �श�य �यां �याजवळ येऊन �यां ना �हणाले,
36
“हे (जं गलातील) ओसाड �ठकाण आहे, बराच उशीर झालेला आहे, यां ना परत पाठवा यासाठ� क� गावातील जवळ�या व�तीत
87

*

6:7-11 म� 10:1,9-14.
6:12 याकडे ल� द्या क� प�ा�ाप हा येशूं�या सं देशाचा/उपदेशाचा एक प्रमुख भाग होता.प�ा�ापावर �यां नी जा�त भर �दला.
नोट्स म� 3:2; 4:17.
*
6:13 याकोब 5:14.
*
6:14-29 म� 14:1-12.
*
6:15 “एलीया”- मलाखी 4:5; म� 11:14; 17:10; योहान 1:19-23.
*
6:20 हेरोद हा कमजोर वृ��चा/�वभावाचा होता. �यामुळे �याला कळलेच नाही क� एका नी�तमान व प�वत्र �य��त�वषयी,
�याचा तो स�मान करतो �याचे �याने काय करावे?
*
6:30-34 म� 14:13-21.
*
6:30 वचन 7-13 याकडे पु�हा जातो.
*
6:31 पाहा 3:20.
*
6:34 म� 9:36.
*
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37
जाऊन �वतःसाठ� खा�यास काही �वकत �यावे, कारण �यां �याजवळ खावयास काहीच न�हते”. येशू �हणाले, “तु�हीच �यां ना
*
खावयास द्या.” �श�य �हणाले, “आ�ही बाजारां त जाऊन 200 चां दी�या ना�यां नी भाकरी �वकत आणू न �यां ना वाढावी काय?”
38
येशू �हणाले, “जा आ�ण पहा क� तुम�याजवळ �कती भाकरी आहेत?” �यां नी मा�हती काढू न सां �गतले, क� एका मुलाजवळ
39
केवळ “पां च भाकरी व दोन मासे ं आहेत”. ते�हा येशूंनी �यां ना आ�ा केली क� सवार्ंना गवता�या �हरवळ�वर वेगवेगळे गट
40
41
करून बसवा. ते शं भर व प�ासां �या समू हाने तेथे बसले. ते�हा पां च भाकरी व दोन मासे ं घेऊन येशूंनी आकाशाकडे पा�हले.
42
�यां भाकरींसाठ� आशीवार्द मागू न �या मोड�या आ�ण �श�यां ना �द�या क� �यां नी �या लोकां ना वाटू न द्या�यात. ते सवर् खाऊन
43
44
तृ� झाले. खा��यानं तर �यां नी उरले�या तुकड्यां �या बारा टोप�या भर�या आ�ण माशां चेही तुकडे उचलले. भाकर
45 *
लगेच येशूंनी आप�या �श�यां ना बोटीत बसवले जेणक
े रुन �यां नी
खाणा�यां ची सं �या जवळजवळ पां च हजार पुरूषां ची होती.
46
पलीकडे बेथसैदेस आधी पोचावे, या दर�यान �यां नी लोकां ना �नरोप �दला. �यां ना पाठव�यानं तर येशू प्राथर्ना कर�यासाठ�
47
48
डोंगरावर �नघू न गेले. सं �याकाळ� जे�हा नाव समुद्रा�या म�यभागी होती, ते�हा केवळ येशूंच काठावर होते. वारा सोसाट्याचा
होता; येशूंनी �यां ना वा�यां �वरूद्ध सं घषर् करतां ना पा�हले. सुमारे चार वाजता पहाटेच येशू समुद्रावरून चालत �यां �याकडे आले;
49
50
पण जे�हा �या लोकां नी येशूंना समुद्रावरून चालतां ना पा�हले ते�हा ते भू त आहे असे समजू न ओरडले. ते सवर् येशूंना पाहू न
51
घाबरले. लगेच येशू �यां �याशी बोलले, “धाडसी �हा,�हं मत ठे वा, मी आहे, �भऊ नका.” �यां �याबरोबर येशू बोटीत बसले आ�ण
52
वादळही शां त झाले. ते सवर् आप�या मनात�या मनात खू पच आ�यार्ने भरून गेले होते. �यां चे अं तःकरण कठोर झा�यामुळे
53
54
�यां नी भाकरीं�या आ�यर्कमार्कडे दुलर्� केले होते; जे�हा ते पलीकडे जाऊन गनेसरेता�या �कना�यां स पोचले ं ते�हा नावेतून
55
उतरताच लगेच लोकां नी �यां ना ओळखू न घेतले. जेथे कोठे येशू गेले, तेथे तेथे लोक आसपास�या सवर् भागां तून आपले आजारी,
56
बाजेवर घालू न �यां �याकडे येऊ लागले. �या �या �ठकाणी येशू गेले, गाव, शहर �कंवा व�ती, �या �या �ठकाणी लोक रो�यां ना,
थेट ग� भरले�या बाजारां त आणू न �यां ना �वनं ती करीत असत, क�,(�यां ना )येशूं�या व�त्रा�या गोंड्याला तरी, �पशर् करू द्यावा.
�जत�यां नी �यां ना �पशर् केला �ततके सवर् बरें झाले.
93
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2
ते�हा परूशी व यरूशलेमेतून आलेले अनेक शा�त्री येशूं�या सभोवताली एकत्र जमले. जे�हा �यां नी काही �श�यां ना हात न
3
ु ार जोपयर्ंत हात धुत
धुता जेवतां ना पा�हले ते�हा �यां नी �यां ची टीका केली. यासाठ� क� परूशी व यहू दी, व�डलां �या प्रथेनस
4
नसत, तो पयर्ंत जेवत देखील नसत. बाजारां तून घरी आ�यावर, हात धुत�या�शवाय ते भोजन करत नसत; आणखी अशा ब�याच
5
दुस�या रुढी �यां �याम�ये हो�या; जसे �याले, �पतळे ची भां डी धुण,ें मेज धुणे इ�यादी. ते�हा परू�यां नी व शा��यां नी येशूंना
6
�वचारले, “तुझे �श�य हात न धुतां जेवतात, व�डलां �या प्रथां चे पालन ते का करीत नाहीत?” येशूंनी �यां ना उ�र �दले, कपट्यां नो
7
तुम�या सार�या लोकां �वषयी यशयाने अगदी यो�य भ�व�यवाणी केलेली आहे. हे लोक केवळ ओठां नी माझा आदर करतात, परं त ु
�यां चे अं तःकरण मा�यापासू न दू र असते; ते �यथर् माझ� आराधना करतात आ�ण माणसां �या आ�ा परमे�री �सद्धां तां �या रूपात
8
प्र�तुत करतात. परमे�राची आ�ा लाथाडू न तु�ही माणसां नी �वीकार केले�या प्रथा : जसे �याले, भां डी धु�याकडे जा�त ल�
9
देता; अशा प्रकार�या इतर अनेक गो�ीं तु�ही करता. येशू �यां ना �हणाले, “�वतः�या री�त�वधी पू णर् कर�याची चढाओढ व जणू ं
10
�पधार् करुन तु�ही परमे�रा�या आ�ा टाळता. मोशेने �हटलेले आहे, “आप�या आईबापाचा मान राख आ�ण जो कोणी �यां ची
11
�नं दा करतो �याला मरणाची �श�ा �दली जावी.” पण तु�ही �हणता, क� जर एखादा आप�या आईबापाला �हणाला क�, “माझे जे
काही आहे अथार्त जे आप�या उपयोगी पडले असते, ते सवर् मी परमे�रबापाला अपर्ण करून टाकले आहे असे �हणणे बरोबर
12
13
आहे. या प्रकारे तु�ही �याला, �या�या आईबापासाठ� काहीच करू देत नाही. अशारी�तने ही जी प्रथा तु�ही मानत आहा �तचे
14
पालन करून तु�ही परमे�राची आ�ा टाळता; अशा प्रकारचीच अनेक कामे ं तु�ही करीत राहता”. तेथे हजर असले�या पू णर्
15
समुदायाला उद्दे शून येशू �हणाले, “प्र�येकाने माझे ऐकावे व ते नीट समजू न �यावे“: बाहेरून माणसा�या आं त जाणारी कोणतीही
व�तु माणसाला अशुद्ध करू शकत नाही, पण �या व�तु माणसा�या अं तःकरणातू न (आं तून) बाहेर �नघतात, �याच �याला अशुद्ध

6:37 “200 चां दी�या ना�यां नी”- ग्रीकम�ये ‘दोनशे दीनार’ - एका मजुराची, एका �दवसाची कमाई/मजू री एक दीनार इतक�
होती. (योहान 6:7).
*
6:45-56 म� 14:22-36.
*
7:1-23 म� 15:1-20.
*
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16
17
करतात. जर एखाद्याकडे ऐक�याचे कान आहेत तर �याने ऐकावे. जे�हा येशूंनी लोकां ना �नरोप �दला ते�हा �यां �या �श�यां नी
18
�यां ना दृ�ां ता�वषयी �प�ीकरण मा�गतले. येशू �यां ना �हणाले, “तुम�याजवळ देखील समजेची उणीव (थोडक� समज) आहे
19
काय? तु�ही पाहू शकत नाही काय, क� जे काही माणसा�या आं त, बाहेरून जात असते, ते �याला अशुद्ध करीत नाही. कारण ते
20
सवर् काही �या�या अं तःकरणात जात नाही, पोटां त जाऊन, शरीरां तून बाहेर �नघू न जाते. पुढे येशू �हणाले, “जे काही माणसा�या
*
21
22
मनातू न येते , तेच �याला अशुद्ध करते. यासाठ� क� माणसा�या आतू ं न वाईट �वचार, �य�भचार, ह�या, चोरी, लोभ, दु�ाई,
23
धोका, कामुकता, वाईट दृ��, �नं दा, गवर् व मू खर्ता, या सवर् गो�ी अं तःकरणां तून बाहेर �नघू न मनु�याला अशुद्ध करतात.”
24 *
तेथून �नघू न येशू सोर व �सदोना�या सीमेपयर्ंत गेले, तेथील एका घरात गेले पण या�वषयी कोणालाही कळू नये अशी �यां ची
25
इ�छा होती. तरीपण लोकां ना �या�वषयी कळलेच. एका �त्रीने, �ज�या मुलीला भुतबाधा होती, येशूं�वषयी ऐकले व ती येऊन
26
�यां �या पायां वर पडली. ती ग्रीक असू न सुरफु णीक� जातीची होती. �तने येशूंना �वनं ती केली क� �यां नी �त�या मुलींतून भू त
27
ु े टाकली
काढावे. पण येशू �हणाले, “प्रथम,बाळकां चे पोट भरून जाऊ दे. उ�चत नाहीये क� बाळां ची भाकर कु �यां पढ
28
29 *
येशू �तला �हणाले,
(�मली)जावी” �या �त्रीने उ�र �दले, “होय प्रभुजी, तरीपण कु त्रीही मेजाखाली पडलेला चुरा खातातच.“
30
तु�या याच एका �वधाना�तव, तू जा! तु�या मुलीतू न भू त �नघू न गेले आहे.” घरी पोच�यावर �तने आप�या मुलीला अं थरूणावर
31 *
*
नं तर येशू सोर व �सदोनातू न �नघू न दकापलीस प्रां तातू न जाऊन पु�हा गालील
पा�हले; �ज�यातू न भू त �नघू न गेलेले होते.
32
समुद्राकडे परत आले. लोक एका ब�ह�या व तोत�या माणसाला येशूंकडे घेऊन आले जो नीटसे बोलू शकत न�हता. �यां नी
33 *
येशूंनी �या माणसाला गदीर्पासू न दू र नेले आ�ण �या�या कानां त आपली बोटें
�वनं ती केली क�, �या माणसाला येशूंनी बरें करावे.
34 *
वर आकाशाकडे पाहू न येशू �हणाले, “इ�फाथा!” �हणजे लगेच उघड.”
घातली, नं तर थुंकून �यां नी �या�या �जभेला �पशर् केला.
35
36 *
�याच �णी �याचे कान उघडले आ�ण �जभेचे तं तू सुटून (सैल)तो �प�-�प� बोलू लागला.
येशूंनी लोकां ना आ�ा �दली क�
37
या�वषयी कोणासही कळवू नये; पण �जतक� येशूंनी �यां ना मनाई केली �याहू न जा�तच लोकां नी या�वषयी चचार् केली. सगळे
आ�यर्च�कत झाले! होय, �यां �या आ�यार्ला सीमा उरलीच नाही, लोकां नी �हटले, “येशू सवर् काही बरे करतात, इतके क�, ब�हरे
ऐकू आ�ण मुके बोलू लागले आहेत.
96
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तोवर लोकां चा समुदाय वाढतच गेला होता आ�ण �यां �याजवळ खावयास काहीही न�हते, ते�हा येशूंनी आप�या �श�यां ना
2
बोलावू न �हटले, “आज तीन �दवसां पासू न हे लोक सतत मा�याबरोबर आहेत, यां �याजवळ खावयास काहीही नाही. मला यां ची

7:20 “मनां तून येते”- पाहा प्रे�ष 10:9-16.जु�या करारां तील �नयम शुद्ध व अशुद्ध भोजनाद्वारे आतं िरक स�य �शकवीत होते. आता,
हे ‘श�दशः अथार्चे �नयम’ सोडू न व टाकून देऊन आतं िरक धडे /�शकवण �शकून घे�याचा समय आला होता. नोट्स लेवी अ�याय
11.
*
7:24-30 पाहा म� 15:21-28.सीिरयन �फनी�शया हा ज�मनीचा पट्टा होता जो भू म�य समुद्राला लागू न थोडासा इ�त्राएला�या
उ�रेकडे होता. �या वेळ� हा भू भाग सीिरया�या आधीन होता (तो सीरीया�या ता�यां त होता). या ज�मनी�या पटट्यावर राहणा�या
लोकां ना यहू दी लोक कनानी �हणत असत.
*
7:29 या �त्रीचे उ�र �त�या प्रभु येशूंवरील �व�ासावर आधारलेले होते. (म� 15:28).
*
7:31 �सदोन हे एक मह�वाचे प्र�सद्ध शहर होते. सोर�या उ�रेकडे सुमारे 40 �क.मी. दू र ते वसलेले होते. येशू प्रथम उ�रेकडे
आ�ण नं तर द��णपू वेर्स दकापलीस येथे का गेले, याचे कोणतेच कारण �दलेले नाही. पण येशू कसे व कोण आहेत यावरून आपण
पू णर् खात्रीने �वचार करू शकतो क� ते एखाद्या �य��तची �कंवा लोकां ची मदत कर�यासाठ� आ�ण �यां ना आशीवार्द दे�यासाठ�च
तेथे गेले असावेत.
*
“दकापलीस”- 5:20.
*
7:33 पाहा 8:23; योहान 9:6.
*
7:34 लोकां ची पीडा व वेदना आ�ण दुःख पाहू न येशू �वतः दुःखी होत असत. म� 8:17; यश 63:9.तुलना रोम 8:26.इ�फाथा हा
श�द अरामी भाषेचा आहे. (5:41).
*
7:36 पाहा 1:44; 5:43; म� 8:4.
*
8:1-10 म� 15:32-39.
*
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ु होऊन पडतील कारण यां �यापैक� अनेक जण
फार दया येते आहे. जर मी �यां ना उपाशी घरी पाठवू न �दले तर ते वाटेतच बेशद्ध
4
बरेच दुरून आलेले आहेत. येशूंचे �श�य �यां ना �हणाले, “या लहानशा जागेत इत�या अ�धक लोकां �या जेवणाची सोय कशा
5
6
प्रकारे केली जाऊ शकेल? येशूंनी �यां ना �वचारले, “तुम�याजवळ �कती भाकरी आहेत?” ते �हणाले, “सात”. येशूंनी लोकां ना
ज�मनीवर बस�याची आ�ा केली. सात भाकरी आप�या हातात घेऊन, आभार मान�यानं तर येशूंनी �या मोड�या; मग �या भाकरी
7
घेऊन �श�यां नी लोकां ना वाढावयास सुरवात केली. �यां �याजवळ काही लहान लहान मासे देखील होते, आभार मानू न येशूंनी ते
8
लोकां ना वाढावयास (आ�ा केली) सां �गतले. ते लोक जेवून तृ� झाले आ�ण �यां नी उरले�या तुकड्यां �या सात टोप�या भरून
9
10 *
यानं तर लगेच येशू
घेत�या. �या �दवशी सुमारे चार हजार लोकां नी भोजन केले; �यानं तर येशूंनी लोकां ना घरी पाठवू न �दले.
11 *
परूशी येऊन �यां ना प्र�न �वचारू लागले आ�ण �यां ची
आप�या �श�यां बरोबर बोटीत बसू न द�मनुथा प्रां ताकडे रवाना झाले.
12
पारख करावी �हणू न �वगार्तून एखादे कोणतेही �च�ह दे�याची मागणी करु लागले. ते�हा एक लां ब उसां सा (�ास) घेऊन येशू
बोलले, “या दु�नयेचे लोक �च�हां �या शोधां त का असतात? मी तु�हां ला खात्रीने सां गतो क� या �पढी�या लोकां ना कोणतेही �च�ह
13
14
�दले जाणार नाही“. �यां ना सोड�यानं तर पु�हा येशू बोटीत बसू न पलीकडे �नघू न गेले. �श�य भाकरी घे�याचे �वसरले होते
15
आ�ण बोटीत �यां �याजवळ फ� एकच भाकर होती. �यां ना सू चना देऊन येशूंनी सां �गतले क�, “परू�यां चे खमीर व हेरोदाचे
16
17
खमीर या�वषयी सावध असा.” �यां नी आपसात वाद�ववाद करून �हटले, “आप�याजवळ तर भाकरीच नाहीत.” येशूंनी ते
जाणले आ�ण �यां ना �हटले, “तुम�याजवळ भाकरी नाहीत, या�वषयी तु�ही चचार् का करता? तु�हां ला (अजू नही) समजतच (कळत)
18
नाही काय? तुमचे अं तःकरण आ�ाही कठ�ण आहे काय? तुमचे डोळे असू न तु�ही पाहू शकत नाहीये काय? कान असू न ऐकू
19
शकत नाहीये काय? तु�हां ला आठवत नाही काय? मी जे�हा पां च हजारां साठ� पां च भाकरी मोड�या, ते�हा तु�ही भाकरीं�या
20
�कती टोप�या उचल�या? ते �हणाले “बारा”; तसेच चार हजारां साठ� सात भाकरी मो�ड�या ते�हा तु�ही उरले�या तुकड्यां �या
21
�कती टोप�या उचल�या? ते �हणाले “सात”; येशू �यां ना �हणाले, “तु�हां ला काहीच कळत नाही याचे कारण तरी काय आहे?“
22 *
23
जे�हा येशू बेथसैदा येथे आले ते�हा येशूंनी एका आं ध�याला �पशर् करावा �हणू न लोक �याला येशूंकडे घेऊन आले. येशूंनी
�याचा हात धरून �याला शहराबाहेर नेले. �या�या डो�यां वर थुंकले मग �या�यावर हात ठे व�यावर �याला �वचारले, “तुला काही
24 **
�या माणसाने वर पाहू न �हटले, “मला माणसे ं चाल�यासारखी �दसत आहेत, पण जणू काही झाडे ं
�दसत आहे �कंवा नाही?”
25
चालत आहेत अशी! जे�हा येशूंनी पु�हा �या�या डो�यां वर हात ठे वले आ�ण �याने वर पा�हले ते�हा तो �प� -�प� पाहू लागला.
26
येशूंनी �याला घरी परत जावयास सां �गतले आ�ण �हटले क� �याने शहरात जाऊ नये �कंवा कोणालाही या�वषयी सां गू नये.
27 *
येशू व �यां चे �श�यगण कैसिरया�या �फ�ल�प नगराला जात होते; वाटेत येशूंनी �श�यां ना एक प्र�न �वचारला, “मा�या�वषयी
28
लोकां चे �वचार काय आहेत? �यां नी उ�र देऊन �हटले, “काहींचे �हणणे आहे क� आपण बा���मा करणारा योहान आहात;
29
काहीजण �हणतात क� आपण एलीया आहात व इतर दुसरे आप�याला अनेक सं दे�ट्यां पैक� एक असे �हणतात. येशू �यां ना
30
�हणाले, “तु�ही मला काय �हणता? पेत्र �हणाला, “आपण मशीहा �ख्र�त आहात.” येशूंनी �यां ना मना केले क�, मा�या�वषयी
31
तु�ही कोणालाही सां गता कामा नये. येशू �यां ना �शकवण देऊ लागले क� मनु�याचा पुत्र (मी �वतः) छळ सहन करून, वडील
32
चचर्, प्रधान पुरो�हत व शा�त्री यां द्वारे मारला जाईल परं त ु �तस�या �दवशी तो पु�हा �जवं त उठे ल. ही गो� येशू उघडपणे
33
(खु�मखु�ा) सां गत होते. हे ऐकून पेत्र येशूंना वेगळे नेऊन �यां चावर रागे भरु लागला. येशूंनी मागे वळून आप�या �श�यां कडे
*

8:10 मगदान (म� 15:39) हे या �ेत्रात होते.
8:11-21 म� 16:1-12.
*
8:22 गालील समुद्रा�या उ�र काठावर बेथसैदा हे नगर होते.
*
8:24-25 प्रारं भी तो �प� पाहू शकला नाही. अशा प्रकारे हीच एक घटना आहे जेथे येशूंनी ट��याट��याने �याला बरे केले. याचे
कारण �दलेले नाही. कदा�चत सुरवातीला �या �य��तचा �व�ास अ�प �कंवा कमजोर होता आ�ण येशूंनी वापरले�या या पद्धतीमुळे
नं तर �याचा �व�ास वाढत गेला. बरे हो�याची इ�छा बाळगणारे जे�हा या�वषयी वाचतील �कंवा ऐकतील ते�हा �यां नी धीर
धरावा, �यां ची �कंमत वाढावी क� येशू ट��याट��यानेही बरे करू शकतात आ�ण ताबडतोब रोग बरा झाला नाही तरी �यां नी �नराश
होता कामा नये, असे �शक�व�याची येशूंची इ�छा असावी. आतं िरक �ेत्रातही कधी कधी लोकां ना हळू हळू आतं िरक प्रकाश
�दला जातो.
*
8:24 आं धळे पणा दू र कर�याचे साम�यर् लाळ �कंवा थुंक�त नसते; �कंवा �याला बरे कर�यासाठ� येशूंनी �याला �पशर् करावा
हेही आव�यक न�हते (म� 8:8,13). कदा�चत अशा र�च�यां नी (7:33) येशू �व�ासाला प्रो�साहन व उ�ेजन देत होते.
*
8:27-38 म� 16:13-27.
*
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34

पा�हले आ�ण पेत्राला रागावू न �हटले, “दू र हो सैताना! तू परमे�रा�या न�हे तर मनु�यां �या गो�ींवर मन लावतोआहेस”. येशूंनी
�श�यां सोबतच लोकां नाही बोलावले व �यां ना �हटले, ‘’जर कोणी माझा �वीकार करू इ��छतो तर खात्रीने गरज आहे, क� �याने
35
आपला ‘�व’ नाकारावा, तसेच आपला क्रूस उचलू न आ�ण माझे ऐकून जीवन जगावयास सुरवात करावी. कारण जो कोणी
आपले जीवन वाचव�याची चे�ा करतो, तो ते गमावील, पण जो कोणी मा�या व मा�या मु��त-वातेर्करता �वत:चे जीवन जग�याची
36
चाह बाळगतो, तोच ते वाचवील. कारण जर एखाद्या मनु�य सवर् दु�नया �मळवू न घेतो परं त ु आपला आ�मा गमावतो, तर काय
37
38 *
�हणू नच या �य�भचारी व दु� �पढीतू न, �या कोणाला माझ�
फायदा? मनु�य आप�या आ��या�या मोबद�यात काय देईल?
लाज वाटेल, (मनु�याचा पुत्र प�वत्र परमे�रदू तां स�हत आप�या �प�या�या गौरवाने येईल (सह) ते�हा, �याला �या माणसाची लाज
वाटेल.

9

1*

येशू �या लोकां ना �हणाले, “मी खरे सां गतो क� येथे उभे असले�यां पक
ै � काही लोक, मरण तोवर चाखणार नाहीत जोवर ते
2*
परमे�राचे रा�य साम�यार्ने येतां ना पाहणार नाहीत.” सहा �दवसानं तर येशू पेत्र, याकोब व योहानाला एका उंच डोंगरावर घेऊन
3
गेले. तेथे �यां �या देखतच (दृ�ीसमोरच) येशूंचे रूप बदलले. येशूंचे व�त्रे ं अगदी बफार्सारखी पां ढरी शुभ्र झाली, आ�ण ती अशी
काही चमकू लागली, क� तशी शुभ्रता (पां ढरेपण), या पृ�वीवरील कोणताही परीट (धोबी) कधीच आणू शकला नसता (आणणे
4
5
केवळ श�य होते). तेथेच एलीया व मोशे प्रगट झाले आ�ण ते येशूंशी बोलत होते. पेत्र लगेच �हणाला, “गुरूजी, आ�ही येथे
6*
असणे ही खू प चां गली गो� आहे; आपण तीन तं बू उभारु, एक आप�यासाठ�, एक मोशेसाठ� व एक एलीयासाठ�. ते सवर् इतके
7
घाबरले होते क�, पेत्र भां बावू न काहीतरी बोलला. मग एका मेघाने �यां �यावर छाया केली आ�ण मेघा�या �या आ�छादनां तून एक
8
आवाज आला क�, “हा माझा परम�प्रय पुत्र आहे, याचेच ऐका.” अचानक, �या वेळ� �यानी चारीं बाजू ला नजर फेकली �या वेळ�
9
तेथे कोणीही न�हते, केवळ येशू आ�ण तेच होते. डोंगरावरून खाली उतरत असताना, येशूंनी �यां ना अशी आ�ा केली, क� ते
10
मेले�यां तून �जवं त होईपयर्ंत �या अनुभवा�वषयी इतरां ना काहीही सां गू नये. �जवं त होणे काय आहे यावर �यां नी आपसां त
11
वाद�ववाद केला परं त ु �या �वषयावर ते शां तच रा�हले. �यां नी (�श�य) येशूंना �वचारले, “शा�त्री असे का �हणतात क� अगोदर
12 *
येशू उ�र देत �हणाले, “हे खरे आहे क� आधी एलीया येईल व तो सवर् काही सुधारील. पण तरीही मनु�या�या
एलीया येईल?”
13
पुत्रा�वषयी असे �ल�हले आहे क�, तो पु�कळ दुःखे ं सहन करील आ�ण �याचा अपमान केला जाईल.” परं त ु मी तु�हां ला सां गतो
क� एलीया आलेला (येऊन चुकला) आहेच आ�ण �या�या�वषयी जसे �ल�हलेले होते �यानुसार, �यां नी �या�याबरोबर ते सवर् केले जे
14 *
जे�हा येशू �श�यां जवळ आले ते�हा �यां नी एक प्रं चड गदीर् �यां �या सभोवताली पा�हली आ�ण
कर�याची �यां ची इ�छा होती;
15
*
शा�त्री �यां ना (�श�यां ना) प्र�न- उ�र �वचारू लागले. येशूंना पाहू न लोक दं ग झाले ; ते धावतच आले, �यानी �यां ना प्रणाम केला.
16 *
17 *
येशू शा��यां ना �हणाले, “तु�ही �यां ना काय �वचारीत आहा?”
गदीर्तून एकाने उ�र �दले, “गुरूजी मी माझा मुलगा घेऊन
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*

8:38 तुलना म� 10:32-33; रोम 1:16.गवर्, अहं कार �कंवा माणसां ची भी�त �कंवा दुस�यां ची �वीकृ�त प्रा� करून घे�याची
प्रवृ�� लोकां ना येशूं�या आ�ण �यां �या उद्धारा�या सुवातेर्पासू न ला�जरवाणे करते.
*
9:1 म� 16:28.
*
9:2-13 म� 17:1-13.
*
9:6 लू क 9:33. जे�हा आप�याला कळत नाही क� आपण काय �हणावे/बोलावे ते�हा शां त/चुप रा�हलेले अ�धक उ�म असते.
पेत्रा�या वेडपटपणामुळे आ�ण �याने केले�या अ�ाना�या �ट�पणीमुळे आपण �शकतो, क� �श�यां नी मोशे व एलीया यां ना ओळखले
होते. (हे दोघे अनेक शता�दीपू वीर् मरण पावले होते)
*
9:12 येशू प्रभु �यां चा जु�या करारां कडे सं केत करतात. पाहा यशया अ�याय यश 53; आ�ण �तो 22.
*
9:14-32 हा भाग म� 17:14-23चे स�व�तर व पू णर् वणर्न आहे म�य या�वषयी तकर् (�ववाद) करीत नाही. येशूंचे �श�य �या
दु�ा�माग्र�त मुलाला बरे करू शकले न�हते �हणू न वाद-�ववादाचा �वषय हाच होता. �शवाय येशूंठायी अद्भुते ं कर�या�या
साम�यार्शी देखील हा वाद सं बं�धत असावा (तुलना 3:22).
*
9:15 “दं ग झाले”- कदा�चत येशू अचानक आ�यामुळे ते आ�यर्च�कत झाले होते.
*
9:16 येशू �यां �या वाद�ववादा�या कारणा�वषयी अ�ानी न�हते कारण �यां चा वादाचा �वषय �यां ना ठाऊक होता (म� 9:4;
योहान 1:47-49; 12:24-25; 21:17) पण तरीही येशू �या मुला�या बापाला बोल�याची �हं मत व प्रेरणा देत होते.
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आपणाकडे आलो होतो. मा�या मुलाठायी एक मुका आ�मा आहे. �या वेळ� तो �याला धरतो �या वेळ� �याला खाली आपटतो,
�या�या तोंडाला फेस येतो आ�ण मग तो दां त खातो. माझा मुलगा �दवसे�ं दवस अश� होत चालला आहे. मी आप�या �श�यां ना
19
�वनं ती केली होती परं त ु �यां ना तो काढता आला नाही.” येशू �हणाले, “हे अ�व�ासीं �पढी, मी �कती काळ तुम�याबरोबर
20
राहणार, कधीपयर्ंत तुमचे सोसणार? �याला मा�याकडे घेऊन या.” ते �याला येशूंजवळ घेऊन आले; जे�हा �या अशुद्ध आ��याने
येशूंना पा�हले ते�हा लगेच मुलाला झटका आला व तो ज�मनीवर आपटला गेला, आ�ण �या�या तोंडातू न फेस येऊन तो ज�मनीवर
21
लोळू लागला. येशूंनी �या�या व�डलां ना �वचारले, “याची ही अव�था कें�हापासू न आहे?” वडील �हणाले, बा�याव�थेपासू न.
22 *
अनेक वेळा याचा जीव घे�याकरता �या आ��याने याला पा�यात �कंवा अ��नत ढकलू न �दले आहे. जर आपण काही करू
23 *
येशू �याला �हणाले, “आपण काही करू शकत असाल, ही कशी गो� आहे!?” जर तू
शकला तर, आम�यावर दया करा.”
24 *
लगेच मुला�या बापाने उ�र �दले, “प्रभुजी, मला �व�ास आहे, कृपा करून माझ�
�व�ास केलास तर सवर् काही होऊ शकते.
25 *
जे�हा येशूंनी लोकां ना धावत येतां ना पा�हले ते�हा �या अशुद्ध आ��याला धमकावू न सां �गतले, “अरे
शं का दू र करा.”
मु�या-ब�ह�या आ�मा, मी तुला आ�ा देतो क� �या�यातू न �नघू न बाहेर ये आ�ण पु�हा कधीही �या�या शरीरात प्रवेश करू नको.”
26
ते�हा तो आ�मा झटका येऊन �कंचाळून (भीषण री�तने) �याला �पळून आ�ण आपटू न �या�यातू न �नघू न गेला आ�ण जणू काही तो
27
मुलगा अगदी मे�यागत झाला. ते�हा पु�कळ लोक �हणाले क�, “तो मेला आहे”. परं त ु येशूंनी आप�या हाताने धरून, �या�या
28
पायावर �याला उभे केले ते�हा तो उभा रा�हला. घरी आ�यानं तर �श�यां नी एकां तात �वचारले, “आ�ही �याला का काढू शकलो
29 *
30 *
येशू �हणाले, “या प्रकारचा आ�मा, प्राथर्ना व उपासाखेरीज सहजासहजी बाहेर �नघत नाही.”
तेथून �नघू न ते
नाही?”
31
गालीलातू न चालले होते. येशूंची इ�छा होती क� �या�वषयी कोणालाही कळू नये. �श�यां ना �शकवीत असताना येशू �हणाले,
“मनु�याचा पुत्र लोकां �या हां तून धरून �दला जाईल आ�ण ते �याला �जवे ं मारतील. �या�या मरणानं तर, तो �तस�या �दवशी �जवं त
32 *
33
ते लोक ही गो� समजू शकले नाहीत पण आणखी काही �वचार�याची �यां ना भी�त देखील वाटत होती. यानं तर येशू
उठे ल.
*

9:17-18 या�ठकाणी �दले�या दु�ा�माग्र�त लोकां ची ल�णे - �च�हे ं पाहा - वचन 20,22,26.
9:22 �या माणसाने येशूं�या साम�यार्�वषयी सं शय बाळगला होता. कदा�चत �याने असा अं दाज आ�ण �वचार केला असावा क�
जर येशूंचे �श�य काहीही करू शकले न�हते, तर येशूही काही करू शकले नसते. �ख्र�ती लोकां तील �व�ासाचा अश�पणा दुबर्ळपणा पाहू न, मनु�य येशूंचे अ�धकार व साम�यर् या�वषयी चुक�चा �न�कषर् काढू न येशूंना कमी समजू शकतो, �यां �या
�य��त�वावर सं शय करून �यां ना कमजोर लेखू शकतो.
*
9:23 या�ठकाणी पु�हा आप�याला या गो�ीची प्र�चती येते क� बायबल�या �शकवणीनुसार, �व�ास परमे�वराला कायर्
कर�याचा मागर् मोकळा करतो, उघडतो परं त ु अ�व�ास मात्र �याला कायर्रत हो�यापासू न थां बवू शकतो, बाधा आणू शकतो. (6:5).
�व�ास, परमे�वरा�या साम�यार्करता, चम�कारां करता, एक वै�श�यपू णर् मागर् तयार करतो. �व�ासामुळे प्रभू �या साम�यार्ला प्रचं ड
बळ प्रा� होते, न�हे ते वाढते.
*
9:24 तो मनु�य आप�या अश� �व�ासा�वषयी जागृत होता, �या�या हृदयातील �व�ास व अ�व�ासा�वषयीची �याला जाणीव
होती. आ�ण �हणू न तो वचन 21 म�ये सुद्धा येशूंकडे मदतीची हाक मािरतो. येशूंनी �याला �या�या दो�ही प्राथर्नां चे उ�र �दले. सवर्
�व�ासीं लोक अशा प्रकार�या अ�व�ासा�या सं घषार्चा सामना करीत नाहीत काय? �याने �या मनु�याला मदत केली तेच आपलीही
मदत करतील (इब्री 12:2).
*
9:25 हा दु�ा�मा अशा प्रकारचा होता, क� �याने �या मुलाची ऐक�याची व बोल�याची �मता �हरावू न घेतली होती, नाहीशी
केली होती. हाच एक समय आहे क� येशूंनी �या दु�ा��याला अशी आ�ा �दली क� �याने �या�यातू न �नघावे आ�ण पु�हा कधी
�या�यात प्रवेश करूं नये.आपण समजू शकतो क� येशूंनी इतर वेळ�ही तशीच आ�ा केली असावी. म� 12:43-45यावरून कळते
क� कधी कधी दु�ा�मा पु�हा प्रवेश करू शकतो; या उदाहरणावरून ते अ�धक �प� होते.
*
9:29 असे वाटते क� काही दु�ा�मा, दुस�या दु�ा��यां पे�ा अ�धक हट्टी, ठाम आ�ण �न�यी असतात; आ�ण �यां ना हाकून
लाव�यासाठ� फार अ�धक गं भीर, आ�ण �चवटपणे तसेच एक प्रकार�या हमखास प्रय�नां ची गरज असते.
*
9:30-31 ही �शकवण आतापयर्ंत सं पूणर् �व�ासीसाठ�ंची न�हती, ती केवळ �यां �या �श�यां साठ�चीच होती. येशूंची �शकवण
तोपयर्ंत तरी केवळ �श�यां परु तीच मयार्दीत होती. पण आज, आता ही �शकवण येशूं�या सं देशाचे केंद्र आहे, आता मात्र �श�य सं पूणर्
जगात �या सं देशाची घोषणा करणार होते. (लू क 24:45; 1 किरं 15:3-4).
*
9:32 वचन 10;8:31-33. ते �श�य होते तरी, आतं िरक बाबींत ते अद्यापही कमजोर होते, कमी होते - आजही जसे येशूंचे अनेक
�श�य आहे तसेच. तुलना- पौलाने केलेली ती अद्भुत प्राथर्ना जी इ�फ 1:17-19यां त नमू द केली आहे.
*

15

34 *
कफणर्हूमात आले, घरी असताना �यां नी �वचारले, “तु�ही आपसां त कशा�वषयी वाद�ववाद करीत होता?”
परं त ु ते शां त रा�हले
35 *
येशूंनी �या बारा जणां ना बोलावू न �हटले,
कारण ते या गो�ी�वषयी �ववाद करीत होते क� �यां �यात सवार्त मोठा कोण आहे?
36
“जर कोणी प्रथम �कंवा प�हला होऊ इ��छतो, तर �याने सवार्त शेवटचा आ�ण सवार्ंचा चाकर �हावे. मग येशूंनी एका लहान
37 *
“जो कोणी मा�या नां वाने, अशा बाळां पक
ै � एकाला �वीकारतो ,तो
बाळाला हातात उचलू न कवटाळले आ�ण �यां ना �हणाले,
38 *
योहान
मला �वीकारतो आ�ण जो कोणी मला �वीकारतो, तो मला न�हे तर �याने मला पाठ�वले आहे �याचा �वीकार करतो.
�यां ना �हणाला, “गुरूजी आ�ही एका अशा मनु�याला पा�हले जो आप�या नां वां ने भुते ं काढीत होता; आ�ही �याला मना केले कारण
39
तो आम�याबरोबर न�हता.” येशू �यां ना �हणाले, “�यां ना मना करू नका, कारण जो मनु�य मा�या नां वाने अदभुत कायेर्ं करतो,
40 *
41 *
कारण जो आपला �वरोधी नाही तो आप�याच प�ाचा आहे,
जो कोणी
तो लगेच मा�या�वरूद्ध काहीच �हणणार नाही;
मा�या नां वाने यासाठ�, क� तु�ही माझे आहा, तु�हां ला पेलाभर पाणी देतो, मी तु�हां ला खरे सां गतो क� तो आपले प्र�तफळ (ब��स)
42 *
या लहानां पैक�, जे मा�यावर �व�ास करतात �यां तील जर कोणी अडचण (अटकाव केला) ठरतो ,
गमावणार नाही.
43
�या�यासाठ� हेच बरे आहे,क� �या�या ग�यात जा�याची जड तळ� बां धून �याला खोल समुद्रात ढकलू न द्यावे. जर तुझा हात
तु�या पतनाचे (वाईटां त पड�याचे) कारण ठरीत असेल, तो कापू न फेक. कारण दो�हीं हात घेऊन नरकाची पीडा भोग�यापे�ा,
तु�यासाठ� बरे आहे क� तू लुळाव�थेत �वगार्त जावे,यापे�ा क� दो�ही हातासह नरकाची पीडा भोगावी, जी कधीच सं पत नाही.
44
45
जेथील �कडा मरत नाही, �पडे चा (अ��नचा) अं तच नाही. जर तुझा पाय तुला वाईट कामी पाड�याचे कारण ठरीत असेल तर,
�याला कापू न फेकून दे; कारण दो�ही पाय घेऊन मरण (नरक) प्रा� कर�यापे�ा तु�यासाठ� हेच चां गले आहे, क� तू लं गडा राहू नच
46
47
जीवनात (�वगर्) प्रवेश करावा; जेथील नरकाचा �कडा मरत नाही, तेथील अ�नी कधी �वझत नाही. जर तुझा डोळा तुला
अपराधां त फसवीत असेल तर तो काढू न फेकून टाक. दोन डोळे घेऊन नरकात जा�यापे�ा हेच चां गले आहे ,क� तू एक डोळा
48 *
49 *
तेथील �कडा मरत नाही आ�ण तेथील पीडा (अ��न) कधीच कमी होत नाही.
प्र�येकाची पारख केली
घेऊन �वगार्त जावे;

*

9:34 लू क 22:24; पाहा �यमर् 45:5.
9:35 म� 18:4; 20:26-28.
*
9:37 म� 18:5; 10:40.
*
9:38 येशूं�या �श�यां म�ये नेहमी ‘सं कु�चतपणाची’ (सं क�णर्ता) आ�ण ‘वां टून न घे�याची’ �कंवा खास ‘फ� एकासाठ�चीच’
अस�याची वृ�� �कंवा लहर अस�याचा धोका असतो; हा धोका, क� केवळ �यां चा समुदायच ‘एकमेव स�य समुदाय’ आहे आ�ण
परमे�वराची सेवा कर�याचा अ�धकार केवळ �यां नाच/�यां चाच आहे. �प्रयां नो इतरां ना वगळ�याची भावना, �यां ना नालायक,
अयो�य समज�याची वृ�� ही मू ळां तच �व�ासीं�या मनां त नसावी, कारण तसे असणे अयो�य- अनु�चत आहे. तुलना गण 11:25-29;
1 किरं 1:10-13.
*
9:40 म� 12:30 ची ही दुसरी बाजू (भाग) आहे.
*
9:41 म� 10:40-42.
*
9:42-47 म� 18:6-9; 5:29-30.
*
9:48 हा यश 66:24यातू न घेतलेला एक भाग आहे. नरकाची तुलना अशा एका �वशाल आ�ण भीषण केरकच�या�या �ढगाशी
केली जाऊ शकते जेथे �नरं तर अ�नी पेटत असतो आ�ण जेथे शरीराला कच�यां तील क�डे सतत खात राहतात. यरूशलेमे�या
भीं�तबाहेर गेहे�ा दरीत अशाच प्रकारचा केरकच�याचा ढीग होता. गेहे�ा श�दाचे भाषां तर ‘नरक’ असे सुमारे बारादां नवीन करारात
वारं वार केलेले आहे (म�य व माकार्त अनेकदां आ�ण लू क व याकोबात एकदां ). अपराधी लोकां ची प्र�त�ा करीत असणारे
भयं कर, अटळ, �न��त व न चुक�वता येणारे �चत्र येशूंनी दाख�वले; �प्रयां नो �या�वषयी अजाण असणे हा महामू खर्पणा आहे. (पाहा
म� 5:22; लू क 16:23-24; प्रकटी 20:14-15). जे कोणी या ज�गक केराची, कच�याची �नवड करतात (�फ�ल 3:8) आ�ण येशू
�ख्र�तां द्वारे येणारा उद्धार नाकारतात, अमा�य करतात, जे सवर् लोक �वतःला दु�-ल�जा�पद आ�ण कवडी मोलाचे व कु चकामाचे
(टाकाऊ असे) करतात ते जाग�तक केरा�या (कच�या�या) �ढगातच जातील, तेच �यां चे �ठकाण असेल. हाच परमे�वराचा �सद्ध
�याय असेल. �हणू नच �कती गं भीरतेन,े प्र�येक मानवप्रा�याने, �वतःला आप�या अपराधां पासू न आ�ण अपराधां त पाडणा�या
प्रभावापासू न कापू न टाकावे, �वतःला �यापासू न वेगळे करावे.
*
9:49 या वचनाचा अथर् आ�ण �या�या माग�या-पुढ�या वचनां शी �याचा असलेला सं बंध समजणे जरा अवघड (कठ�ण) आहे,
मीठ आ�ण अ�नी या�ठकाणी एकत्र जुळलेले आहेत, �यावरून हे वणर्न कळते क� माणसाला कोणकोण�या गो�ींतून जावे लागेल.
मीठ सड�यापासू न सुर��त ठे वते, अ�नी भ�म करतो. जर येथे ‘प्र�येक जण’ �हणजे प्र�येक मनु�य आहे तर या वचनाचा अथर् असा
*
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जाईल, �याचप्रमाणे प्र�येकाचे ब�लदानही पारखले जाईल!
मीठ चां गला पदाथर् असला तरी, जर मीठाने आपला खारटपणा
गमावला, तर मग �याला पु�हा कसे खारट करता येईल? तु�ही तुम�याठायी मीठ असू द्या व एकमेकां बरोबर मेळ घालू न रहा.”
=

10

1 **

येशू तेथून �नघू न यादेर्ने�या पलीकडे , यहू दीया प्रदेशात पोचले आ�ण लोक पु�हा �यां �या अवतीभवती एकत्र जमले. येशू �यां ना
2
�शकवण देऊ लागले; ते�हाच परूशी �यां ना पारख�याकरता येशूंजवळ आले व �यां नी �यां ना �वचारले, “पुरूषाने बायकोला
3
4
सोडू न देणे कायदेशीर आहे काय?” येशूंनी �यां ना �वचारले, “मोशेने काय आ�ा �दली होती?” परूशी �हणाले, “क� सू टपत्र
5
�द�यानं तरच एखाद्याने बायकोला सोडावे.” येशूंनी उ�र �दले, तुम�या अं तःकरणातील कठोरपणामुळेच �याने तसे �हटले होते.
6
7
परं त ु प्रारं भापासू न परमे�राने मनु�याची �त्री-पुरूष याच रूपात �न�मर्ती केली. �याच कारणाने एक पुरूष आप�या आईव�डलां ना
8
सोडू न प�नीशी जोडलेला (जुडून) राहील. ती दोघे ं एकदेह होतील. �या �णापासू न ती वेगळ� न�हे तर ‘एकदेह’ �हटली जातील.
9
ु केले आहे, ते मनु�याने �वभ� करू नये. 10 घरात याच �वषयावर �श�यां नी प्र�न �वचारले. 11 येशू
�हणू नच जे परमे�राने सं य�
12
�यां ना �हणाले, “जो मनु�य आप�या बायकोचा �याग करून, दुसरीशी ल�न करतो, तो �त�याबरोबर �य�भचार करतो.” जर प�नी
13
आपला प�त सोडू न दुस�याशी ल�न करते, तर ती देखील �य�भचार करते. या दर�यानच येशूंनी लहान बाळकां ना �पशर् करावा
14
�हणू न लोक �यां ना येशूंजवळ घेऊन आले; परं त ु �श�यां नी, आणणा�यां ना दटा�वले. ते�हा येशूंना ते बरे वाटले नाही आ�ण ते
�हणाले, “लहान बाळकां ना मा�याजवळ येऊ द्या; �यां ना मना करू नका, कारण परमे�राचे रा�य बाळकां सारखे अं तःकरण (मन)
15 *
मी तु�हां ला खरे सां गतो, क� जो कोणी बाळकासारखा होऊन परमे�राचे रा�य �वीकारीत
बाळगणा�या लोकां साठ�चेच आहे.
16
नाही तो �यां त प्रवेशही (दाखल)घेणार नाही. ते�हा येशूंनी बाळकां ना आप�या हातां नी कवटाळले आ�ण �यां �यावर हात ठे वून
17 **
जे�हा येशू वाटेने जात होते ते�हाच एकजण धावत आला आ�ण �यां �यासमोर गुडघे टेकून �हणाला, “अहो!
आशीवार्द �दला.
18
उ�म गुरूजी, �वगर् प्रा� कर�यासाठ� मी काय करू?” येशू �याला �हणाले, “तू मला उ�म का �हणतोस? परमे�राखेरीज
19
कोणीही उ�म नाहीच!” आ�ा तर तू जाणतोसच; �य�भचार करू नको, खू न करू नको, चोरी करू नको, खोटी सा� देऊ नको,
20
धोका देऊ नको आ�ण आईव�डलां चा मान राख. �याने येशूंना उ�र �दले, “गुरूजी! हे सवर् तर मी बालपणापासू नच करीत आलो
21 *
आहे.” येशूं प्री�तने भरुन �याला �हणाले, तु�यात एक उणीव आहे, जा जे काही तु�याजवळ आहे ते �वकून टाक आ�ण गरीबां ना
22 *
हे ऐकून तो दुःखी झाला व
वां टून दे; आपला क्रूस उचलू न, माझे वचन पाळून जीवन जग, ते�हा तुला �वगीर्क सं प�� �मळे ल.”
होऊ शकतो, क� उद्धार प्रा� न केलेले लोक नरकात अ�नीचा अनुभव करतील आ�ण �यां नी उद्धार प्रा� केलेला आहे ते आता
वतर्मानकाळ�च अ�नीने शुद्ध केले जातील. (�तो 66:12; मलाखी 3:2; 1 पेत्र 1:7)
*
9:50 म� 5:13. येशूंप्रत �श�य�व प्रा� कर�याकरता, येथे ‘मीठ’ एका उदाहरणा�या रूपात वापरले गेले आहे; ते �श�य�वाचे
ल�ण व प्रमुख �च�ह दशर्�वते. तुलना लू क 14:34�या सं दभार्त. �ख्र�तां �या ख�या सा��वक �श�याचे �च�ह आहे “शां �त”. तुलना
म� 5:9.
*
10:1-16 पाहा म� 19:1-15.
*
10:1 पाहा 2:13; 4:2; 6:6,34; म� 4:23; �तो 24:4-5.येशू �ख्र�तां चा आनं द आताही तोच आहे, क� लोकां नी स�य �शकावे;
लोकां ना स�याची �शकवण दे�यात येशूंना प्रचं ड समाधान �मळते.
*
10:15 म� 18:3.
*
10:17-31 म� 19:16-30 चे नोट्स पाहा.
*
10:17 तो मोठ्या उ�कंठे ने आ�ण आदर भावनेने आला होता पण तरीही दुःखी होऊन परत गेला (वचन 22).
*
10:21 येशूंनी या तरूणासमोर एक अ�तशय कठ�ण परी�ा ठे वली. याचे कारण हेच होते क� �यां चे ‘प�वत्र-ई�री’ मन �या
तरूणाकरता प्रेमाने भरून वाहत होते. येशूंना �याचे क�याण हवे होते. या गो�ीची आप�याला खात्री असावी क� �या वेळ� प्रभु
आप�यास काहीतरी कठ�ण आ�ण दुःखदायक गो� करावयास सां गतात, ती यासाठ� असते क� ते आप�यावर प्री�त करतात आ�ण
आपण तसेच कर�याची गरज असते.
*
10:22 येशू �ख्र�त आ�ण �यां नी �दलेले अनं त जीवन यां हून अ�धक मोल हा तरूण �वतः�या सं प��ला व �मळकतीला देत होता.
�या�या सं प��चे मोल �याने अ�धक जा�णले. जर एखाद्याने येशूंची आ�ण �यां �या अनं त जीवनाची �कंमत कमी ले�खली तर
परमे�वराने �याला ते कां द्यावे? तुलना नी�त 4:7; लू क 14:33.

17

23

तसाच घरी परत गेला, कारण तो फार श्रीमं त होता. चा�हीं बाजू ला पाहू न येशू आप�या �श�यां ना �हणाले, जे लोक श्रीमं त आहेत
24
*
�यां चा �वगार्त प्रवेश होणे �कती कठ�ण आहे! �श�य येशूं�या गो�ी ऐकून च�कत झाले, येशू पु�हा �यां ना �हणाले, “मुलां नो , जो
25
आप�या सं प��वर भरं वसा ठे वतो, तो �वगार्�या रा�यात दाखल होणे �कती अवघड आहे! एक उंट, सुई�या नाकां तून जाऊ
26
शकतो पण एका श्रीमं ताने �वगार्त प्रवेश करणे फारच कठ�ण आहे.” अ�तशय च�कत होऊन ते आपसां त �हणू लागले, “मग
27
उद्धार (मु��) कोण प्रा� करू शकेल?” �यां �याकडे पाहू न येशू �हणाले, “मनु�यासाठ� हे कायर् कठ�ण आहे, परं त ु परमे�र
28
29
काहीही (सवर् काही) करू शकतो.” पेत्र येशूंना �हणाला, “पाहा, आ�ही सवर् काही सोडू न तुझेच झालो आहोत”. येशूंनी उ�र
�दले, “मी तु�हां ला स�य सां गतो, क� असा कोणीही नाहीये, �याने मा�या व मा�या आनं दा�या (येशू-वातार्) खबरबातेप्री�यथर् घर,
30 *
व �याला या दु�नयेत छळासमवेत, शं भरपटीने घरे,ं भाऊब�हणी,
भाऊब�हण, प�नी, आई, मुले वा जमीन-सं प�� सोडली आहे;
31
आया, मुल,े ं जमीन-सं प�� �मळणार नाही (अथार्त �मळे लच) आ�ण होय, भ�व�यकाळ�, अनं त जीवनही �याचेच होईल. पण बहुत
32 **
ते यरूशलेमेकडे वाटेने जात असताना येशू �यां �यापुढे
जे प�हले होते, ते शेवटले होतील, आ�ण जे शेवटी होते ते प�हले होतील.
चालत होते. ते सवर् आ�यार्ने भरलेले होते व �यां �या मागे-मागे येणारे सुद्धा घाबरले होते. येशूंनी �या बारा लोकां ना वेगळे बोलावले
33
आ�ण �यां चे (येशूंचे) काय होणार होते �या�वषयी सवर् सां गू लागले. पहा, आपण यरूशलेमेस जात आहोत आ�ण मी (मनु�याचा
34 *
ते माझ�
पुत्र) प्रधान याजक आ�ण शा��यां �या सुपूदर् केला जाईन, ते मला फाशी देऊन गैरयहू दीयां �या हाती देऊन टाकतील.
35 *
ज�दीची दो�हीं मुल,े ं याकोब व योहान �हणाले, “गुरूजी,
थट्टा करून फटके मारतील, थुंकतील आ�ण जीव देखील घेतील.
36
आ�हां ला जे हवे ते आम�या इ�छे प्रमाणे, आपण आम�यासाठ� करावे.“ येशूंनी �यां ना �वचारले, “मी तुम�यासाठ� काय करावे
37
अशी तुमची इ�छा आहे?” ते लगेच बोलले, “आपण असे होऊ द्यावे क�, भ�व�यातील आप�या रा�यात, (शासनकाळ�)
38 *
पण येशू �यां ना �हणाले, “तु�हां ला ठाऊक नाही
आम�यातील एकाने आप�या उजवीकडे व दुस�याने डावीकडे बसावे”.
(कळत) क� तु�ही काय मागत आहा; जो �याला मी �पणार आहे तो तु�ही �पऊ शकाल काय? आ�ण �या �पडे त मी बुडणार
39
(बा���मा घेणार) आहे, ती तु�ही सहन करू शकता काय?” ते लगेच,“�हणाले होय, आ�ही अगदी सहन करू शकतो. येशू �यां ना
40
�हणाले, “अव�य, तु�ही तो �याला �पणार जो मी �पणार आहे आ�ण �या �पडे त बुडणार, �यातू न मला जावयाचे आहे, पण हे
मा�या हातात नाही क� मी कोणाला आप�या उजवीकडे �कंवा डावीकडे बसवावे, परं त ु ते �थान �यां �यासाठ� तयार केलेले आहे,
41
42
�यां नाच ते �मळणार. ही गो� जे�हा बाक��या �श�यां नी ऐकली ते�हा ते याकोब व योहानावर सं तापले. पण येशूंनी �यां ना
आप�याजवळ बोलावू न �हटले, “तु�हां ला ठाऊक आहे क� गैरयहू दी लोकां त, अ�धकारी आपला अ�धकार चालवतात आ�ण
43
लोकां वर शासन करतात. परं त ु तुम�याम�ये असे होता कामा नये. तुम�यापैक� जो कोणी दुस�यां पे�ा मोठा (प्रधान) होऊ
44
इ��छतो, �याने प्रथम दुस�यां चा सेवक �हावे. तुम�यात जो कोणी प�हला होऊ इ��छतो �याने प्रथम सवार्ंचा सेवक (गुलाम-दास)
45
�हावे. मी (मनु�याचा पुत्र) देखील सेवा करून �यावयास आलो नाही, पण सेवा करावयास व अनेकां �या उद्धाराकरता आपला
46 *
ते सवर् यरीहोस आले. जे�हा येशू, �यां चे �श�य आ�ण जमलेला लोकसमू ह यरीहो
जीव ब�लदान (अपर्ण) करावयास आलो आहे.
144

10:24 “मुलां नो”- येशू �यां ना ‘मुलां नो’ असे �हणाले, कारण ते वय�क असले आ�ण पू णर् �वकसीत झाले होते तरी आतं िरक दृ�ीने
�यां चे �श�य �या�यासाठ� लहान मुलां प्रमाणेच होते. पाहा म� 10:42.
*
10:30 जे येशूंचे �श�य होऊन �यां चे अनुसरण करतात �यां �या जीवनां त �लेश, छळ असतीलच - म� 24:9; लू क 11:29; 21:12;
योहान 15:20; प्रे�ष 7:52; 1 थे�स 3:4; 2 तीम 3:12.परं त ु �या छळाची तुलना, �या म�हमेशी करता येत नाही, जी �यां ना
भ�व�यकाळ� लाभणार आहे. रोम 8:18; 2 किरं 4:17.
*
10:32-45 म� 20:17-28.
*
10:32 येशूं�या सां ग�या�या पद्धतीत, त�हेत आ�ण �यां �या चेह�यावर असे काही भाव होते, क� �यां �या �श�यां ची घाबरगुंडी
उडाली. ते ऐकून �श�य एकाएक� घाबरले आ�ण दचकले.
*
10:34 तुलना लू क 9:51; यश 50:7.
*
10:35 �यां ची आई �यां �याबरोबर होती. आईसह �यां नी येशूंना �वनं ती केली. (म� 20:20-21).
*
10:38 “�याला” या श�दाप्रमाणेच “बा���मा” हा अलं कािरक �च�ह �कंवा सं केत �हणू न वापरलेला आहे. येशू �ख्र�त येथे
पा�या�या बा����या�वषयीचा उ�ेख करीत नाहीत; या�ठकाणी परी�ा, मोह, पीडा आ�ण दुःखात बुड�या�वषयी �हटलेले आहे.
तुलना लू क 12:50.
*
10:46-52 म� 20:29-34. म�य �हणतो क� �या वेळ� दोन आं धळे बरे झाले होते. माकर् �यातील एकाला �व�श� मह�वाचे �थान
देतो आ�ण �या�याकडे ल� वे�धतो. (तुलना 5:1-2).
*

18

47

सोडू न जात होता, ते�हा तीमयाचा आं धळा मुलगा बातीर्मय वाटेवर बसू न भीक मागत बसला होता. जे�हा �याला हे कळले, क�
नासरेथकर येशू याच वाटेने जात आहेत, ते�हा तो मोठमोठ्याने ओरडू न �हणाला, “अहो! येशू दावीद-पुत्र, मा�यावर दया करा.”
48
पु�कळजण �याला रागावू न शां त रहावयास सां गू लागले, पण तो आणखी मोठ्या आवाजाने ओरडू न �हणाला, “दावीदपुत्रा,
49
मा�यावर दया करा.“ येशू थां बले आ�ण �यां नी आ�ा �दली क� �याला �यां �याजवळ आणले जावे, लोकां नी आं ध�याला
50
बोलावू न �हटले, “�हं मत ठे व, उठून उभा हो, येशू तुला बोलावीत आहेत.” आपले व�त्र एक�कडे फेकून तो उठला आ�ण
51 *
येशूंनी �याला �वचारले, “मी तु�यासाठ� काय करावे असे तुला वाटते?” आं ध�याने �हटले, “गुरूजी, मला
येशूंजवळ आला.
52 *
पाह�याची (डोळस) इ�छा आहे.” येशू �याला �हणाले, “जा तु�या �व�ासाने तुला बरे केले आहे”, लगेच तो पाहू लागला आ�ण
ताबडतोब �याने येशूंचे अनुसरण केले.

11

1*

जे�हा ते यरूशलेमेजवळ�या बेथफगे व बेथानी जवळ, येऊन पोचले ते�हा येशूंनी दोन �श�य जैतूनां �या डोंगराजवळ पाठवले;
�यां ना सां �गतले, “पुढ�या गावी जा, �या �णी तु�ही तेथे असाल, �या �णीच तु�हां ला बां धलेले एक �शं गरू आढळे ल �यावर
3
कधीही कोणीही बसले नाही, ते सोडा व येथे घेऊन या. जर कोणी तु�हां ला �हटले क�, हे तु�ही का करीत आहा, तर �यां ना सां गा
4
क� “प्रभुजींना ते हवे आहे”, ते�हा तो लगेच ते �शं गरू (�पलू ) इकडे आणू देईल.“ ते तेथून �नघाले आ�ण �या�ठकाणी पोच�यावर
5
�यां ना दाराजवळ बां धलेले एक �शं गरू आढळले; ते �यां नी लगेच सोडले. तेथे उभे असलेले लोक �यां ना �हणाले, “हे बां धलेले
6
�शं गरू तु�ही का सोडीत आहा?” जे�हा �यां नी येशूं�या आदेशा�वषयी �या लोकां ना सां �गतले ते�हा �यां नी �श�यां ना ते �शं गरू
7
8
घेऊन जाऊ �दले. ते �शं गरू येशूंजवळ आणू न �यां नी आपली व�त्रे ं �या�यावर घातली. पु�कळां नी वाटेवर आपली व�त्रे ं पसरली;
9
दुस�यां नी झाडां �या डहा�या काप�या आ�ण �या वाटेवर पसर�या. पुढे जाणारे व मागे येणारे लोक, अशी घोषणा करू लागले,
10 *
आमचा बाप दावीदाचे रा�य ध�य आहे, जे प्रभू �या नां वाने येत आहे.आकाशात
“होसा�ा! प्रभू �या नां वाने येणारा तो ध�य आहे;
11
होसा�ा”. येशू यरूशलेमे�या प्राथर्नाभवनात आले. �यानी चारीं बाजू ला पा�हले. बराच उशीर झालेला होता �हणू न ते आप�या
*
12 *
13
पुढ�या �दवशी बेथानीहू न �नघा�यानं तर येशूंना भू क लागली. ते�हा पानां नी बहरलेला
बारा �श�यां बरोबर बेथानीकडे �नघाले.
अं �जरां चा वृ� �यां नी दुरूनच पा�हला. काही �मळ�या�या अपे�ेने ते �या झाडाजवळ गेले; पण जवळ गे�यावर �यां ना पानां �शवाय
14
�यावर काहीही आढळले नाही कारण �या वेळ� अं �जराचा समय न�हता. येशूंना राग आला व ते �या वृ�ाला �हणाले, “यापुढे
15
कोणीही तुझे फळ न खावो.” येशूंचे �श�य हे सवर् ऐकत होते. यरूशलेमेस पोच�यावर येशू आराधनालयात आले व खरेदी -�वक्र�
करणा�या लोकां ना �यां नी बाहेर हाकलू न �दले. येशूंनी मुद्रा बदलणा�या लोकां चे चौरं ग व कबू तरां ची �वक्र� करणा�यां �या बैठक�
16
17
उलथव�या. येशूंनी प्राथर्नाभवनात भां डे ने आण करणा�या लोकां ना थां बवले. येशूंनी असेही �वचारले क�, “असे �ल�हलेले
नाही का, क� माझे घर, सवर् रा�ट्रां साठ� प्राथर्नेचे घर �हटले जाईल? परं त ु तु�ही तर ते, “चोरां चे केंद्र” (अड्डा) करून टाकले आहे.”
18 *
हे ऐक�यावर शा�त्री व मु�य याजक (पुरो�हत), येशूंचा घात कसा करावा या�वषयी योजना तयार करू लागले, कारण येशूंची
19
�शकवण लोकां ना �तं �भत करीत होती व लोक येशूं�या �शकवणीने प्रभा�वत झा�यामुळे ते येशूंना भीत होते. सं �या समयी येशू
20 *
21
सकाळ�या वेळ� तेथून जात असताना �यानी अं �जराचे झाड मू ळापासू न वाळलेले पा�हले. पेत्राला
शहराबाहेर जात असत.
22
आठवताच तो बोलला, “गुरूजी पहा! �या अं �जरा�या झाडाला आपण शाप �दला होता, ते वाळून गेले आहे.” येशूंनी उ�र �दले,
2
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*

10:51 इब्री श�द “र�बी”चा अथर् आहे माझे गुरूजी/माझे �श�क.
10:52 पु�हा एकदा आपण �व�ासाचे साम�यर् पाहतो. (9:23; म� 8:13; 9:22,29).
*
11:1-11 म� 21:1-9.
*
11:10 परमे�राने रा�याची प्र�त�ा दावीद व �या�या वं शजां शी केली होती. (पाहा 2 शमु 7:11-14; म� 1:1; लू क 1:32,69).
*
11:11 “बारा”- अथार्त बारा प्रे�षत (3:16-19).
*
11:12-25 म� 21:12-22.
*
11:18 शा�त्री व याजकगणां ना आपले पद, अ�धकार आ�ण स�मान अ�तशय �प्रय होते आ�ण येशू ती सवर् काही बदलू न
टाकतीलच अशी �या�या मनात भी�त होती.
*
11:20 म�य �प� करतो क� मागील �दवशी ते अं �जराचे झाड काही अं शी वाळलेले होते. परं त ु आता मात्र ते पू णर्पणे वाळले
होते; अथार्त “मू ळापासू न”.
*

19

23
24 *
“परमे�रावर �व�ास ठे वा;” मी तु�हां ला �न��त सां गतो क� जो कोणी सं शय न बाळगता या पवर्ताला असे �हणेल क�,
येथून
ु ारच
बाजू ला होऊन समुद्रात टाकला जा आ�ण हा �व�ास धरील क�,जसे तो �हणतो तसे होईल तर, �या�या तोंड�या श�दां नस
25
*
�याला �मळे ल. प्राथर्ना करतां ना जर एखाद्या�वषयी तुम�या मनात काही तक्रार असेल तर �याला �मा करा, याकरता क�
26
तुम�या �वगीर्क �प�यानेही तुम�या अपराधां ची तु�हां ला �मा करावी. पण जर तु�ही �मा केली नाही तर तुमचा �वगीर्क �पताही
* 27 *
�यानं तर ते पु�हा यरूशलेमेस परत आले. जे�हा येशू प्राथर्नाभवनात होते, ते�हा प्रमुख पुरो�हत,
तु�हां ला �मा करणार नाही .
28
शा�त्री आ�ण वडील तेथे आले. ते येशूंना �हणाले,” हे सवर् काही आपण कोण�या ह�ाने करीत आहा? जे सवर् आपण करता ते
29
कर�याचा अ�धकार आपणास कोणी देऊ केला आहे?” येशू उ�र देत �हणाले,” मी देखील तु�हां ला एक प्र�न �वचारतो आहे;
30
31
मला उ�र द्या �हणजे मीही तु�हां ला उ�र देईन.” हे सां गा क� योहानाचा बाप�त�मा �वगार्पासू न होता क� पृ�वीपासू नचा ? ते
32
आपसां त बोलू लागले, जर �हटले क� परमे�रातफेर् , तर येशू �हणतील क� मग तु�ही �याचे का मा�य केले नाही? जर आपण
33
�हटले क� मनु�यां तफेर् , तर जे लोक योहानास सं दे�ा मानत (�हणात ) होते, �यां �या�वरुद्ध जाऊ. �यां चे आपसां तील बोलणे
सं प�यावर ते येशूंना �हणाले, “आ�हां ला माहीत नाही.” येशू �यां ने �हणाले, “मग मी सुद्धा तु�हां ला सां गत नाही, क� जे काही मी
करतो ते कोण�या अ�धकाराने करतो.”
161

162

12

1*

येशू �यां ना दाखले देऊन बोलू लागले : एका माणसाने द्रा�ाचा एक मळा ला�वला, �या�यासाठ� खड्डा खणला, �यासाठ� माळा
2
बां धला. यानं तर ते �याने द्रा�ां �या मा�यां ना भाड्यावर �दले आ�ण तो �वतः दू र देशात �नघू न गेला. आप�याला मा�यां कडू न
3
द्रा�म�यां �या फळां चा एक भाग प्रा� �हावा �हणू न तो आण�यासाठ�, हं गामा�या वेळ� �याने आपला एक नोकर पाठवला. परं त ु
4
शेतक�यां नी �याला पकडले, मारले आ�ण िरका�या हातां नी परत पाठवू न �दले. पु�हा �याने एक दुसरा नोकर �यां �याकडे
5
पाठवला. �या लोकां नी नोकराला दगडमार करून �याचे डोके घायाळ केले, �याचा अपमान करून �यालाही घरी पाठवले. �याने
आणखी एक नोकर पाठवला, पण �यालाही �यां नी मारून टाकले अशा प्रकारचा �यवहार �यां नी अनेकां शी केला, �यां ना मारहाण
6
केली वा पु�कळां चा जीव घेतला. शेवटी मालकाने आप�या लाड�या (�प्रय) मुलाला पाठवले, �याला वाटले क� माझा मुलगा
7
आहे �हणू न, ते सगळे �याचा तरी स�मान करतील. परं त ु �या मा�यां नी आपसां त �हटले, “हाच वारीस आहे, चला आपण याला
8
मारून टाकू �हणजे सवर् मालम�ा आपली होईल.” �यां नी �याला पकडले, बदडले आ�ण �जवे ं मार�यानं तर द्रा�म�यां बाहेर
9
�याला फेकून �दले. तर मग आता �या म�याचा मालक काय करील? तो येईल व मा�यां चा समू ळ नाश करून सं पूणर् द्रा�ाचा
10
बगीचा दुस�यां ना देऊन टाक�ल. तु�ही प�वत्रशा�त्र वाचले नाही काय? �या दगडाला शाही-बां धकामगारां नी (बां धकाम
11
करणा�यां नी) रद्द केले होते, तोच दगड मु�य कोन�शला झाला? हे परमे�र �प�याचेच कायर् आहे आ�ण आम�या दृ�ीने ते उ�कृ�
12
व अद्भुत (आ�यर्कारक) आहे. ते�हापासू न ते येशूंना धरावया�या बेतात राहू लागले. पण �यां ना लोकां ची भी�त वाटत होती.
13 *
येशूंना �यां �याच गो�ीत
�यां ना ठाऊक होते क�, हा दाखला �यां �या �वषयीचाच होता आ�ण ते येशूंना सोडू न �नघू न गेले.
14
फसवता यावे �हणू न, नं तर �या लोकां नी काही परूशी व हेरोदी लोक येशूंकडे पाठवले. हे लोक येशूंना �हणाले, “गुरूजी,
*

11:24 येशू पु�हा एकवार �व�ासा�या साम�यार्वर, वै�श�यावर भर देतात, (2:5; 5:34; 6:5; 10:52; म� 9:22). जर आपण
खरोखर �व�ास धिरला क� प्रभू ने आपली प्राथर्ना ऐकून �याचे उ�र �दले आहे तर हे यो�य आ�ण बरोबर आहे आ�ण असेच
�हायला हवे. पण अशा प्रकारचा �व�ास कशा प्रकारे श�य होईल? हे याद्वारे होत नाही क� �वतःशी बोलू न �कंवा �वचार करून
�हणावे क� प्रभू ने माझे ऐ�कले आहे आ�ण तरीही वा�त�वक पाहता आपला �व�ासच नाही क� �याने ते ऐ�कलेले आहे, खरा व
स�य �व�ास ते�हाच येतो जे�हा आपण परमे�वरा�या वचनाला प्र�तसाद देतो, ते मा�नतो. स�य �व�ास, आप�या हृदयां त
प�वत्रआ��याने केले�या कायार्चाच पिरणाम आहे. तुलना रोम 8:26; 1 योहान 5:14-15;पाहा म� 9:22.
*
11:25 “प्राथर्ना करतां ना”- या श�दां कडे ल� द्या. बायबल असे �शकवीत नाही, क� एखाद्या �व�श� त�हेने बसू न �कंवा उभे
होऊन, प्राथर्ना के�यानेच आपली प्राथर्ना ऐकली जाईल; �कंवा असेही नाही क� एखादी खास मुद्रा, दुस�यापे�ा उ�म आहे.
*
11:26 “तुमचा...नाही”- तुलना म� 6:14-15.
*
11:27-33 म� 21:23-27.
*
12:1-12 म� 21:33-46.
*
12:13-17 म� 22:15-22.
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आ�हां ला ठाऊक आहे क� आपण स�े आहात आ�ण कोण काय �वचार करतो �कंवा �हणतो, यां शी आपले काहीही देणघ
े ेणे नाही;
15 *
आ�ही कैसराला कर द्यावा क� नाही?
आपण कोणाचेही बा� रं गरूप पाहात नाही परं त ु जे �वगीर्क स�य आहे तेच �शकवता.
16
�या लोकां चे कपट ओळखू न येशू �हणाले, “तु�ही मला का पारखता? जरा मला एक नाणे दाखवा,” �यां नी नाणे आणू न �दले
17
ते�हा येशूंनी �यां ना �वचारले, “या�यावर कोणाचे �चत्र आहे?” ते �हणाले “कैसराचे”. येशू �यां ना उ�र देऊन �हणाले, “जे
18 *
सदू क� जे पुनरू�थानावर
कैसराचे ते कैसराला द्या व जे परमे�राचे ते �याला द्या.” हे उ�र ऐकून ते सवर् आ�यर्च�कतच झाले.
19
ं ाळें
�व�ास करीत नाहीत, ते येशूंना �हणाले; “गुरूजी मोशेद्वारे आ�हां ला हा आदेश �दलेला होता, क� जर एखाद्या मनु�याला मुलेब
नसलीत आ�ण तो मेला व �या�या मागे �याची बायको रा�हली, तर �या�या भावाने आप�या व�हनीशी �ववाह करून आप�या
20
21
े ं ाळें न होता मरण पावला. दुस�या भावाने प�ह�या भावा�या
भावाचा वं श वाढवावा. सात भाऊ होते; प�हला मुलब
े ं ाळें झाली नाहीत, तो देखील मरण पावला. तीच गो� �तस�या बाबतही घडली.
बायकोबरोबर �ववाह केला, परं त ु �यालाही मुलब
22
सातही भावां नी एकाच �त्रीशी �ववाह केला, पण �यां नाही सं तान झाले नाही, तेही मेले आ�ण सवार्त शेवटी ती बायको देखील
23
मेली. �हणू न, �या वेळ� सवर् �जवं त होतील �या वेळ�, ती �यां �यापैक� कोणाची बायको होणार? कारण �या सातही जणां नी
24
�त�याशीच �ववाह केलेला होता. येशू �हणाले, “तु�ही प�वत्र शा�त्र व परमे�राचे साम�यर् ओळखलेले नाही �हणू न ही चू क करीत
25
26
आहा; कारण मेले�यां तून �जवं त झा�यानं तर �यां �यात ल�न (�ववाह) होणारच नाहीत. हे स�य, क� मेलेले पु�हा उठवले जातील
तु�ही मोशे�या पु�तकात वां चले नाही काय? झुडपा�या अ�नीतील (रोशनी) घटनेत, परमे�राने कशा प्रकारे मोशेशी वातार्लाप केला
27
क�, “मी अब्राहाम, इसहाक आ�ण याकोबाचा परमे�र आहे. तो मेले�यां चा न�हे तर �जवं त लोकां चा परमे�र आहे. �हणू न तु�ही
28 *
�यां �यापैक� एका शा��याने (यहू दी धमार्चे जाणकार) हे
भयं कर मोठ्या धो�यां त (लबाडी- फसवणू क) सापडलेले आहा!”
ऐकले व पा�हले क� येशूंनी �कती कौश�याने, समपर्क उ�रे �दली; �हणू न �याने येशूंना �वचारले, “हे गुरू! सवार्त प�हली आ�ा
29 *
*
येशू �हणाले, “सवर् आ�ां पक
ै � प�हली आ�ा हीच आहे, क� हे इ�त्राएला ऐक, आपला प्रभु परमे�र हा एकमेव
कोणती?”
30
31
आहे; तु�ही सं पूणर् हृदयाने, �जवाने, बु�द्धने व सं पूणर् श��तसरशी आप�या परमे�रावर प्रेम करा, हीच प�हली आ�ा आहे. दुसरी
अशी आहे, जसे तु�ही �वतःवर प्रेम करता तसेच आप�या शेजा�यावरही करा; या दो�हींपे�ा मोठ� अशी दुसरी कोणतीही आ�ा
32
नाहीये.” शा�त्री �यां ना �हणाला, “उ�म गुरू, आपण अगदी खरे बोलता क� परमे�र एकच आहे आ�ण �या�या�शवाय अ�य
33 *
आप�या सं पूणर् हृदयाने, बु�द्धने ं आ�ण श��ने परमे�रावर प्रेम करणे आ�ण शेजा�यावर आप�यासारखेच प्रेम
कोणीही नाही.
34 *
येशूंनी �याचे समपर्क उ�र ऐकले आ�ण �याला �हटले, “तू
करणे हे सवर् होमां चे अपर्ण व ब�लदान यां पे�ाही श्रे� आहे.”
35
परमे�रा�या रा�यापासू न दू र नाहीस.” यानं तर मात्र येशूंना ,आणखी प्र�न �वचार�याची �हं मत कोणीही केली नाही. प्राथर्नाभवनात
*
36 *
कारण, �वतः दावीदाने
�शक�वतां ना , येशू �हणाले, “शा�त्री का �हणतात क� येशू �ख्र�त दावीदाचे पुत्र आहेत, हे कसे?
प�वत्रा��या�या मदतीने (�फू�तर्ने) �हटले होते क�, “प्रभू ं नी मा�या प्रभुला �हटले, “जोपयर्ंत मी तु�या शत्रूंना धू ळ चाटां वयास लावीत
37
नाही (तोपयर्ंत) मा�या उजवीकडे बैस”, �हणू न जर �वतः दावीद ‘प्रभु’ �हणतो तर मग तो �याचा पुत्र कसा काय झाला? येशूंचे हे
38 *
�श�ण देताना येशू �हणाले, “शा��यां �वषयी सां भाळून रहा. लां बलां ब झगे ं घालू न,
बोलणे सवर्साधारण लोकही ऐकत होते.
39
बाजारां त �फरून, लोकां चा नम�कार �यां ना ऐकावयाचा असतो. तसेच आराधनालयां त प�ह�या खुचीर्�या आ�ण सणां त सवार्ंत
1 70
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*

12:15 कपट (ढोंग) या�वषयी इतर वचने ं : म� 6:2,5,16; 7:5; 23:13,28; लू क 12:1; 19:15; 1 तीम 4:2; 1 पेत्र 2:1.
12:18-27 म� 22:23-33.
*
12:28-37 म� 22:34-46.
*
12:29 अनु 6:4.
*
“प्रभु”- याचा सं केत �कंवा उ�ेख “याहवे” करता केलेला आहे. जु�या करारात हे परमे�वराचे नां व आहे.
*
12:33 पाहा - 1 शमु 15:22; होशेय 6:6; मीखा 6:6-8.
*
12:34 या माणसाने थोडे आतं िरक �ान, आ�ण थोड्या दीनतेचे प्रदशर्न केले. �याने केले�या अं �गकाराद्वारे आप�याला �याची
नम्रता �दसते. “प्रभु येशू अगदी खरे बोललेत” असा अं �गकार �याने केला होता. तो परमे�वरा�या रा�याजवळ होता, पण तरीही
तोपयर्ंत रा�या�या आत न�हता. प्र�येक �पढीत असेच पु�कळ लोक आहेत, यात शं काच नाही. नोट्स - परमे�वराचे रा�य - म�
4:17.
*
12:35 “दावीदाचे पुत्र”- नोट्स - म� 1:1.
*
12:36 “प�वत्रा��या�या मदतीने(�फू�तर्ने)” - पाहा म� 22:43.
*
12:38-39 तुलना - म� 23:5-7.
*
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40 *

उ�म खो�यां �या शोधां त ते लागलेले असतात.
पण, लां ब -लां ब प्राथर्नां चा बहाणा करून, हे लोक मात्र �वधवां ची घरें �व�व�त
41 **
येशू कोषागाराजवळ बसू न, दान पेटीत दान
करुन उजाडपणाने भरुन टाकतात, �हणू न तेच सवार्ंत मोठा दं ड प्रा� करतील.”
42 *
एक गरीब �वधवा तेथे आली व �तने
टाकणा�या लोकां ना पाहत होते. श्रीमं तां पक
ै � बरेच लोक पेटीत मोठ� र�म टाक�त होते.
43
दोन तां �याची नाणीं दानपेटीत घातली; �यां ची �कंमत एक दमडी इतक� होती. आप�या �श�यां ना बोलावू न येशू �हणाले, “मी
स�य स�य सां गतो क�, दानपेटीत जे लोक दान टाक�त आहेत, �या सवार्ंपे�ा सवार्ंत जा�त या गरीब �वधवेने टाकलेले आहे.
44
कारण सवर् लोकां नी आप�या श्रीमं ती�या भरभराटीतू ं न टाकले पण �हने मात्र आप�या गरीबीतू न, आप�या सं पूणर् जीवनाची
जणू कां ही, सवर् कमाईच टाकून �दलेली आहे.

13

1 **

येशू प्राथर्नाभवना�या (मं �दरात) बाहेर येताच, �यां �या एका �श�याने �यां ना �हटले, “गुरूजी, पहा येथे कशा प्रकारचे दगड व
2
इमारतीं आहेत! येशू �हणाले, “तू या इमारतींबाबत बोलीत आहेस काय? या�ठकाणी असा कोणताच दगड नाही, जो खाली
3
फेकला जाणार नाही. जे�हा येशू जैतूनां �या डोंगरावर बसले होते, ते�हा पेत्र, याकोब, योहान व अं �द्रया यां नी �यां ना एकां तात
4
5
�वचारले, “आ�हां ला सां गा क� असे कधी होईल? आ�ण या गो�ी पू णर् हो�या�या समयीचे कोणते �च�ह असेल?” उ�र देऊन
6
येशू �हणाले, “सावध रहा, ल� असू द्या, क� कोणी तुमची फसवणू क करता कामा नये.” कारण मा�या नां वाने अनेक लोक
7
येऊन, �ख्र�त हो�याचा दावा करून लोकां ना बहकवतील. जे�हा तु�ही युद्ध आ�ण युद्धाचा आवाज ऐकाल, ते�हा घाबरून जाऊ
8
नका, कारण या घटनां चे घडणे गरजेचे (अव�य) आहे, परं त ु हा अं �तम समय नसणार. एक देश दुस�या देशा�वरूद्ध आ�ण एक
रा�य दुस�या रा�या�वरूद्ध उठे ल. वेगवेग�या �ठकाणी भू कंप, दु�काळ आ�ण अफरातफरी माजेल; ही तर दुःखाची (पीडा)
9
सुरवातच असेल. परं त,ु तु�ही सावध रहा, कारण ते तु�हां ला महासभां �या हाती सोपवीतील. आ�ण तु�हां ला पं चायतींत (सभेत)
मारतील; मा�यासाठ� तु�हां ला अ�धकारी व राजे यां �यां समोर उभे केले जाईल, यासाठ� क� �यां �यापुढे तु�ही मा�यासाठ�चे
10
11 *
सा�ीदार ठरावे. सवर् देशां त येशू-वातार् गाजवली जाणे (ऐकवणे) आव�यक आहे. परं त ु जे�हा ते तु�हां ला सोपवू न देतील ते�हा
आधी ही �चं ता करू नका क� तु�ही काय बोलाल, �कंवा कोण�या �वचारां सह तयार असाल.पर�तु, �याऐवज़ी जे काही तु�हां ला
*
12 *
भाऊ आप�या भावाचा आ�ण �पता
(बोल�यास ) �दले जाईल तेच बोला,कारण बोलणारे तु�ही नसाल, तर प�वत्र ◌ा�माच आहे.
183

*

12:40 बाहेरून ते धा�मर्क �दसत होते पण आं तून/गु�पणे ते लोभी, क्रूर, �नदर्यी, असाहा�य, असमथर् व दुब�या आ�ण कमजोर
लोकां ना लुबाडणारे, गैरफायदा घेणारे होते. तुलना म� 23:25-28.(म�य 23�या सं पूणर् अ�यायात अशा धा�मर्क ढोंगी लोकां �या
मनाचे आ�ण मागार्चे �नभीर्कपणे, उघडिर�या वणर्न केलेले आहे).
*
12:41-44 परमे�वराला दे�या�वषयीचे काही आव�यक धडे येशू �शकवीत आहेत. आपण परमे�वराला काय देतो, ते येशू
आताही पाहतात. तुलना इब्री 4:12-13.जे श्रीमं त व धनी लोक �वतःसाठ� भरपू र राखू न ठे वतात पण परमे�वराला �यापे�ा कमी
देतात, �यां �या बाबतीत येशू नाखुष असतात; असे श्रीमं त लोक �यां �यावर काहीही प्रभाव टाक�त नाहीत; कारण �यां �या दृ�ीने
लहान-अ�पशी भेट, मोठ्या राशीपे�ा �कतीतरी मोलवान व मह�वाची आहे. येशू दान देणा�याची प्रवृ��/हेतू यां कडे ल� देतात,
�या ‘दे�यात’ �कती ब�लदान केले गेले, �कती �कंमत मोजावी लागली हे बघतात. येशू हे पाहात नाहीत क� �य�� �कती देतो, पण
हे पाहतात क� तो �वतःसाठ� �कती ठे वतो. गरीब �व�ासी�या दानां त प्रभु येशूंना �वशेष रू�च आहे, गरीब �व�ासींनी �दलेली दाने ं
�यां ना प्रस� करतात. तुलना 2 किरं 8:1-5,12.नोट्स 2 किरं 9:15.
*
12:41 प्राथर्नाभवना�या बाहेर असले�या अं गणात हा कोषागार होता.
*
12:42 ग्रीक भाषेत ‘नाणे’ सवार्ंत लहान मुद्रा होती; आ�ण ती �या देशात चालत होती. �तने दोन नाणी �दली होती, �यां पक
ै � एकही
�तने �वतःसाठ� राखू न ठे �वली न�हती.
*
13:1-37 म� 24:1-51.
*
ु े -आकषर्णामुळे असा
13:1-2 येशूंचे �श�य, लोकां नी केले�या कामाचे खू प कौतुक करू शकतो, �यां �या कामा�या सौंदयार्मळ
�वचार करू शकतो क� बहुमू�य आहेत.. पण शेवटी माणसाने केलेली श्रे�तम-भ�य कायेर्ं, वाकडी �तकडी होऊन गडगडू न
कोसळतील (खाली पडतील); कारण शेवटी माणसाची कृ�ये ं सवर् काही ठर�वतील. पाहा - यश 2:6-22; प्रकटी 18:9-24.
*
13:11 म� 10:19-20.
*
“प�वत्र” - म� 3:16; योहान 14:16-17.
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आप�या पुत्राचा घात करवू न देईल. मुले ं आप�या आईबापां �वरूद्ध होतील व �यां चा प्राणघात करवू न टाकतील. मा�या नां वामुळे
14 *
परं त ु जो शेवटपयर्ंत सहन करील, तोच वां चेल. �या समयी तु�ही, ओसाड
(खातर) सवर् लोक तुमचा �तर�कार व घृणा करतील.
*
करणारा तो पदाथर्, �या�या�वषयी दानीएल सं दे�ट्याने सां �गतले होते, तेथे उभा असलेला पाहाल जेथे तो नसावा , �या समयी
15
यहू दीयातील लोकां नी पळून डोंगराकडे �नघू न जावे. जो घरा�या धा�यावर असेल �याने खाली उतरू नये �कंवा घरातू न काही
16
17
घे�याकरता घरात �शरू नये. जो कोणी आप�या शेतां त असेल �याने आपले व�त्र घे�यासाठ� परत जाऊ नये. परं त ु शोक आहे
18
19
�या गभर्वती ��त्रयां आ�ण दू ध पाजणा�या आयां साठ�. हीच प्राथर्ना करा क� हे सवर् काही �हवा�यात घडू नये. कारण �या
�दवसां त अशी पीडा होईल जशी दु�नये�या प्रारं भापासू न वतर्मान काळापयर्ंत झाली नाही, �कंवा भ�व�यां तही कधीच होणार नाही.
20
जर प्रभुजींनी ते �दवस कमी केले नसते तर कोणताही मनु�य वाचू शकला नसता, परं त ु �नवडले�या लोकां साठ� हे �दवस कमी
21
केलेले आहेत. �या वेळ� जर कोणी तु�हां ला �हणेल क� पाहा, “�ख्र�त येथे आहे �कंवा तेथे आहेत, तर ते खरें मानू (एकूच) नका;
22
कारण ‘खोटे �ख्र�त’ व ‘खोटे सं दे�े’ उठून उभे होतील आ�ण ते �च�ह व चम�कारही दाखवतील, यासाठ� क� लोकां ची �दशाभू ल
23
�हावी आ�ण इतक�, क� जमले तर �नवडले�यां ना सुद्धा मागार्पासू न दू र �यावे. पण, पहा सावध असा, मी आधीच तु�हां ला सवर्
24
25
काही सां �गतलेले आहे. तरीपण �या �दवसां �या �पडे नंतर, सू यार्चा प्रकाश सं पेल आ�ण चं द्रही प्रकाश देणार नाही. आकाशां तून
26
तारें खाली पडू लागतील आ�ण आकाशां तील श�� (बळें ) हल�व�या जातील. ते�हा ते मनु�या�या पुत्राला मोठ्या साम�यार्ने व
27
वैभवाने मेघां वर येतां ना बघतील. ते�हा परमे�र आपले दू त, आप�या �नवडले�यां ना चारीं �दशां तून एकत्र कर�यासाठ� पाठवील
28
यासाठ�च क� पृ�वीचे अ�यं त दू रदू रचे, कानाकोप�यां तील लोक �यां नी (दू तां नी) एकत्र जमवावे. अं �जरा�या झाडापासू न एक
*
दाखला �शका. जे�हा �याची डहाळ� कोमल होऊन �तला पाने ं येऊ लागतात ते�हा, तु�हां ला कळते क� उ�हाळा जवळच आहे .
29
याच प्रकारे जे�हा तु�ही या गो�ी घडतां ना पहाल ते�हा समजू न �या, क� येशू येणार आहेत; न�हे, ते अगदी दाराशीच आहेत.
30
*
31
मी तु�हां ला खात्रीने सां गतो क�, जोपयर्ंत सवर् गो�ी पू णर् होत नाहीत, तो पयर्ंत ही �पढी समा� होणार नाही. आकाश व पृ�वी
32 *
परं त ु �या �णां �वषयी कोणालाही
समा� (नाहीशी) होतील, पण माझ� वचने ं (जे बोलतो) पू णर् झा�या�शवाय राहणारच नाहीत.
33
ठाऊक नाहीये �हणजे, ना �वगार्तील देवदू तां ना ना पुत्राला (मी), केवळ परमे�रबापच जाणतो. सावध रहा, जागे असा व प्राथर्ना
34
करीत रहा, कारण तो �न��त समय के�हा येईल हे तु�हां ला ठाऊक नाही. मनु�याचा पुत्र (अथार्त मी) एका अशा माणसाप्रमाणे
आहे जो आप�या घरापासू न कोठे तरी दू र आहे, �याने घर सोड�यापू वीर् आप�या सेवकां पक
ै � प्र�येकाला अ�धकार आ�ण
35
जबाबदारी नेमून �दली आ�ण द्वारर�काला जागे राह�याची आ�ा केली. �हणू न सतकर् �हा, कारण तु�हां ला ठाऊक नाही क� तो
36
(घराचा �वामी) के�हा येईल; सं �याकाळ�, म�यरात्री �कंवा भ�या पहाटे �कंवा सकाळ�. नाहीतर, असे होऊ नये क�, �याने
37
अचानक यावे व तु�हां ला झोपा काढतां ना पहावे. जे मी तु�हां ला सां गत आहे, तेच सवार्ंना सां गतो आहे, जागे असा!”
186

1 87

188

14

1*

*

व�हां डण व बेखमीर भाकरीचा सण याला अजू न दोन �दवस बाक� होते आ�ण प्रमुख-याजक व शा�त्री, याच सं �धची वाट
2
पाहत होते क�, येशूंना कपटाने कसे धरावे आ�ण �जवे ं मारावे. पण ते लोक �हणाले, “सणा�या �दवशी नाही कारण �यामुळे
3
कदा�चत मोठा दं गा (हडबड) होईल. जे�हा येशू बेथानी येथील एका �शमोन कु �रो�या�या (कोड्या�या) घरी जेवावयास बसले
होते ते�हा एक �त्री अलाबा�त्र कु पीत मौ�यवान उ�र घेऊन आली. (हे उ�र फार महाग होते). �तने कु पी फोडली व येशूं�या
191

*

13:12-13 म� 10:21-22.
13:14 म� 24:15.
*
“जेथे तो नसावा”- �हणजे प्राथर्नाभवन/मं �दर. तुलना 2 थे�स 2:4.
*
13:28 “जवळच आहे”- दुस�या श�दां त “तो जवळ आहे, ते ओळखू न �या”.
*
13:30 “ही �पढी”- �कंवा हा वं श.
*
13:32-37 येथे येशूं�या दुस�या आगमना�वषयी सतकर् म� 24:36-51, चौकस व जागृत राह�याकडे सं केत केलेला आहे;
�याकडे ल� दे�यावर भर �दला आहे. (वचन 33,35,37).
*
14:1-72 म� 26:1-75.
*
14:1 “व�हां डण” - �नगर् 12:11; लेवी 23:5-6.
*
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4*

डो�यां वर �यातील उ�र ओतले. �यां पैक� काही लोक नाराज होऊन �हणाले, “हे सुगंधी मौ�यवान उ�र असे �यथर् (नाश) का
5
*
केले गेले? हे तीनशे चां दी�या ना�यां स �वकून गरीबां ची मदत करता आली असती; इतर दुसरेही तशीच तक्रार करू लागले.
6
7
येशू �हणाले, “�तला तु�ही का त्रास देत आहा? �तला तशीच सोडू न द्या; �तने मा�यासाठ� एक उ�म कायर् केले आहे. गरीब लोक
तर तुम�याबरोबर नेहमीच राहतील �हणू न जे�हा तुमची इ�छा असेल ते�हा तु�ही �यां ची मदत करू शकाल. पण मी तुम�याबरोबर
8
नेहमी असणार नाही. ती जे काही करू शकत होती ते �तने केलेले आहे. (मला) पुरले जा�यापू वीर्च �तने माझा अ�भषेक केलेला
9
आहे. मी तु�हां ला स�य सां गतो क� सवर् दु�नयेत, �या-�या �ठकाणी येशू-वातार् गाजवीली जाईल, �या �या �ठकाणी, जे काही या
10
�त्रीने केलेले आहे, (�यासाठ�) लोक �तची आठवण करतील. यहू दा इ�कयोर्त जो बारां पैक� एक होता, येशूंना धरून
11 *
�या वेळ� �यां नी ऐकले, �या वेळ� ते आनं दी झाले आ�ण �यां नी
मु�ययाजकां �या �वाधीन कर�या�या हेतूने �यां �याकडे पोचला.
12
�याला काही र�म दे�याचे कबू ल केले. तो यो�य वेळ� येशूंना धरून देणार होता. बेखमीर भाकरी�या सणा�या प�ह�या �दवशी
*
जे�हा व�हां डणाचे कोकंरुं ब�लदान �हावयाचा (जीव घेतला),ते�हा येशूं�या �श�यां नी �यां ना �वचारले, “व�हां डणाचे भोजन
13 *
येशूंनी दोन �श�यां ना असे सां गून पाठवले क�,
कर�याची तयारी आ�ही कोठे करावी? या�वषयी आपली काय इ�छा आहे?”
14
“तु�ही नगरात जा आ�ण तु�हां ला पा�याचे मडके घेतलेला एक मनु�य आढळे ल, �या�याबरोबर जा. तो �या घरात प्रवेश करील
�या घरा�या मालकाला असे सां गा, “क� गुरूजींना जाणू न �यायचे आहे क� पाहु�यां ची ती �वशेष जागा कोठे आहे, जेथे ते आप�या
15
�श�यां बरोबर व�हां डणाचे भोजन करतील? तो तु�हां ला तयार केलेली एक मोठ� खोली दाखवील, �याच �ठकाणी आप�या
16
सवार्ंसाठ� भोजनाची तयारी करा. येशूंचे �श�य तेथून �नघू न नगरात आले आ�ण जसे �यां ना सां �गतले होते तसेच (ते सवर् काही)
17
18
�यां नी तेथे पा�हले. �यां नी व�हां डणाची तयारी केली, सं �याकाळ� ते बारा जणां सह तेथे आले. जे�हा ते येशूंबरोबर भोजन
19
करीत होते ते�हा येशू �हणाले, “मी तु�हां ला स�य सां गतो क� मा�याबरोबर जेवणा�यां पैक� एक मला धोका देईल.” ते सवर् दुःखी
20
झाले आ�ण एकमेकाला �वचारू लागले, “काय तो मी आहे?” दुसरा �हणाला, “तो मी आहे काय?” येशू उ�र देऊन �हणाले,
21
बारां पक
ै � एक जण आहे, जो मा�याबरोबर ताटां त हात घालतो आहे. जसे मनु�या�या पुत्रा�वषयी �लहीलेले आहे, तसे तर
�या�या�वषयी होईलही, परं त ु �या मनु�या�वषयी शोक होतो, �या�या हातू न तो धरून �दला जाईल; तो मनु�य ज�मलाच नसता तर
22
बरें झाले असते! �या वेळ� ते खात होते �या वेळ� येशूंनी भाकर घेतली आ�ण आशीवार्द �दला व नं तर भाकर मोडू न �यां ना देत
23
असताना �हटले, “�या, खा. हे माझे शरीर आहे;” येशूंनी �याला घेतला, उपकार मानू न �यां ना �दला आ�ण सवर्जण �यां तून
24 *
25
येशूंनी �यां ना �हटले, “हे नवीन कराराचे र� दशर्वीत आहे, जे पु�कळां साठ� वां �हले जाणार आहे. मी तु�हां ला स�य
�यायलेत.
26
सां गतो क�, जोपयर्ंत परमे�रा�या रा�यात मी नवीन द्रा�ारस पीत नाही, तो पयर्ंत (मी) पु�हा द्रा�ारस �पणारच नाही.” मग एक
27 *
येशू �यां ना �हणाले, “याच रात्री तु�ही सवर् मा�यासाठ� अडखळाल
गीत गाई�यानं तर ते सवर् जैतूनां �या डोंगराकडे �नघू न गेले.
28
कारण �लहीले आहे क�,” मी मेढ
ं पाळाला मारीन आ�ण मेढ
ं रें इकडे �तकडे पां गतील. मी �जवं त उठ�यानं तर तुम�या आधी मी
29
30
गालीलात जाईन. परं त ु पेत्र �यां ना �हणाला, जरी सवर् अडखळले तरी मी �ढ�म अडखळणार नाही. येशू �हणाले, “मी खरेखरे
31
सां गतो, क� आज, होय आजच रात्री, कोंबडा आरव�यापू वीर्, तू तीनदां मला नाकारलेले सु�दा असेल.” तो भर देऊन पु�हा
32
�हणाला, “मला आप�याबरोबर मरावे लागले तरी मी आप�याला नाकारणार नाही.” हीच गो� सवर् जण बोलले. ते सवर् गेथशेमाने
33
नां वा�या �थानावर आले; तेथे येशू �श�यां ना �हणाले, “मी प्राथर्ना करतो तोवर तु�ही येथे बसा;” पेत्र, याकोब आ�ण योहान यां ना
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*

14:4 �श�य असे �हणाले होते (म� 26:8) आ�ण �यां त यहू दा सवार्ंत पुढे होता (पाहा योहान 12:4-5.ही एक दुसरी �व�श� वेळ
असावी. योहान 12:2चे नोट्स पाहा).
*
14:5 “तीनशे चां दी�या ना�यां स”- ग्रीक भाषेत “तीनशे दीनार” - एका मजुराची तीनशे �दवसाची मजू री इतक� होती.
*
14:11 �व�ासघात व धोका कर�याची सं धी �यां ना �मळाली होती. जगातील सवार्ंत प�वत्र आ�ण सवर्श्रे� माणसाला घात
कर�या�या या सं �धचा �यां ना आनं द झाला होता. वाईट-घृणा�मक चिरत्राचे इतके चां गले प्रगटीकरण करणारे दुसरे कोणतेही
उदाहरण सापडू ं शकेल काय? नाखुशीने दु�ाई करणे ही एक गो�/बाजू आहे पण �यात आनं दी होणे, �याचा आनं द घेणे ही दुसरी
गो� आहे आ�ण ती अ�यं त वाईट बाब आहे.
*
14:12 “व�हां डणाचे कोकरूं”- �नगर् 12:3-11.पाहा योहान 1:29.
*
14:13-15 जी कधी पू वीर् घडली नाही �या घटनाक्रमाचे �व�तारपू वर्क अवलोकन/आकलन येशूंनी केले; यावरून येशू �ख्र�तां ची
यो�यता आढळते.
*
14:24 म� 26:28 यां त ‘�ख्र�तां चे र� सां डणे’ याचे कारण �ल�हलेले आहे.
*
14:27 जख�या 13:7.
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34
येशूंनी आप�याबरोबर घेतले. येशू आप�या अं तःकरणात अ�यं त अ�व�थ व �याकूळ होत होते. येशू �यां ना �हणाले, “माझे मन
35
खू प दुःखी आहे आ�ण असे वाटते आहे क� माझा प्राणच �नघू न जाईल क� काय! येथेच थां बा आ�ण जागे रहा. थोडे दू र गे�यावर
36
येशू ज�मनीवर नतम�तक झाले आ�ण �यां नी अशी �वनं ती केली, क� “श�य असेल तर ही वेळ सं पून जावी,” येशू �हणाले,
*
“अ�बा , बापा, तुला सवर् काही श�य आहे; हा �याला मा�यापासू न दू र कर, तरीपण माझ� न�हे ं तर तुझ�च इ�छा पू णर् होवो”.
37
परत आ�यावर येशूंनी सवार्ंना झोपी गेले�या अव�थेत पा�हले आ�ण पेत्राला �हटले, “�शमोना, तू झोपीत आहेस काय? एक तास
38
सुद्धा तू मा�याबरोबर जागा राहू शकला नाहीस?” जागे रहा आ�ण प्राथर्ना करा, यासाठ� क� तु�ही परी�ेत पडू नये (प्रलोभनां त
39
पडू नये). आ�मा तयार आहे खरा, परं त ु शरीर कमजोर आहे. मग पु�हा येशू पुढे गेले आ�ण प्राथर्नेत �यां नी तेच श�द �हटले.
40
नं तर परत आ�यावर �यां नी �यां ना पु�हा झोपलेलेच पा�हले; �यां चे डोळे फारच जड झाले होते आ�ण येशूंना आपण काय उ�र
41
द्यावे हे �यां ना कळत न�हते. पु�हा �तस�यां दा येऊन येशू �यां ना �हणाले, “तु�ही आता देखील झोपत आहा आ�ण �वश्रां ती घेत
आहा?ब�स! पुरे झाले आहे. तो समय येऊन ठे पला (आलेला) आहे; पहा मनु�याचा पुत्र अपरा�यां �या हातां त धो�याने फसवला व
42
43
ै �
सोपवला जाईल. उठा, येथून चला. पहा, मला धोका देऊन धरून देणारा जवळच आहे.” येशू बोलत असतानाच, बारां पक
एक यहू दा तेथे आला. �या�याबरोबर प्रमुखयाजक आ�ण शा��यां नी पाठवले�या लोकां चा एक मोठा समुदाय होता. �यां �या हातां त
44
तरवारी व काठ्या हो�या. येशूंना धरून देणा�याने �यां ना एक इशारा �दला होता; तो हा क�, “मी �याचे चुंबन घेईन तोच आहे.
45
46
�याला धरा व सुर�े�या बं दोब�ताने घेऊन जा.” तेथे येताच यहू दाने येशूंना ‘गुरूजी’ �हणू न �यां चे चुंबन घेतले. �या लोकां नी
47
येशूंना अटक केली. जवळ असले�या लोकां पैक� एकाने आपली तरवार उपसू न वार केला, �यामुळे प्रमुखयाजका�या नोकराचा
48
कान कापला गेला. येशू �यां ना �हणाले, “(�याप्रमाणे) एखाद्या चोराला पकड�यासाठ� तरवारी व काठ्या घेऊन जातात, �याच
49
प्रमाणे तु�ही मला धरायला आला आहा काय?” प्राथर्नाभवनात मी नेहमी तु�हां ला �शकवीत होतो, �या समयी तु�ही मला धरले
50
51 *
एक
नाही, परं त ु प�वत्रशा�त्रातील (बायबल) गो� पू णर् �हावयाची होती. ते�हा सवर् �श�य (येशूंना सोडू न) तेथून पळून गेले.
52
तरूण मनु�य आप�या अं गावर व�त्र पां घरलेला होता, तो �यां �याबरोबर चालू लागला. काही लोकां नी �याला पकड�याचा प्रय�न
53
केला, ते�हा तो आपले व�त्र तेथेच टाकून पळून गेला. येशूंना प्रमुखपुरो�हताकडे ने�यात आले आ�ण सवर् प्रमुख पुरो�हत, वडील
54 *
पेत्र दुरूनच चालत तेथे येत होता व प्रमुखयाजका�या अं गणापयर्ंत पोचू न सेवकां बरोबर तो
व शा�त्री �या�ठकाणी एकत्र होते.
55
*
�व�तव शेक�त बसला. प्रधानपुरो�हत व सं पूणर् सभा येशूंना.मरणदं डासाठ�, आव�यक असले�या सा�ीदारा�या शोधात होते,
56
57
पर�तु ते यश�वी झाले नाहीत. पु�कळां नी येशूं�वरूद्ध खोटी सा� �दली, पण �यां ची सा� जुळेनाशी ठरली. ते�हा काही
58 *
“आ�ही याला असे बोलतां ना ऐकले होते क�, “प्राथर्नाभवन जे हातां नी
लोकां नी उभे राहू न खोटी सा� देत असे �हटले, क�
59
बां धलेले आहे, ते मी न� करेन, आ�ण तीन �दवसां त हातां नी न बां धलेले असे दुसरे तयार करेन.” परं त ु तरीही �यां �या सा�ीत
60
मेळ बसेना (समानता न�हती). प्रमुखयाजकाने उभे राहू न येशूंना �हटले, “तु�या�वरूद्ध आरोप लावले जात आहेत, तू काही उ�र
61
का देत नाहीस?” येशू शां तच रा�हले. प्रमुखयाजकाने पु�हा �वचारले, “तू परमप्रधानाचा पुत्र ‘�ख्र�त’ अथार्त मशीहाआहेस
62
काय?” येशू �हणाले, “यात शं काच नाहीये. तु�ही मनु�या�या पुत्राला सवर् अ�धकारां सह आ�ण आकाशां तील मेघां बरोबर येतां ना
63
64
पहालही” ते�हा प्रमुखयाजकाने आपले कपडे फाडले; तो �हणाला, “आता आ�हां ला कोण�याही सा�ीची काय गरज? तु�ही
परमे�राची �नं दा ऐकलेलीच आहे; तुमचा काय �वचार आहे?” �या सवार्ंनी येशूंना आरोपी �हटले, व ते मृ�यू दं डास यो�य आहे असे
65
ठर�वले. काही लोक �यां �यावर थुंकू लागले, काहींनी येशूंचे तोंड झाकून व �यां ना बु��या मारून �हटले, “आता भ�व�यवाणी
66
कर” अ�धका�यां नीही �यां ना चां गलेच हाणले. जे�हा पेत्र खाली अं गणात होता ते�हा प्रमुख-याजकाची दासी तेथे आली.
199
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14:36 “अ�बा”- अरामी भाषेतील श�द �याचा अथर् आहे ‘बाप’ ‘�पता’. परमे�वर�प�याला �न��चतच श�य होते क� �यां नी
येशूंना दुःख आ�ण मृ�यू �या वेदनां पासू न वाचवावे; (येशूंचे दुःख टाळणे �यां ना श�य होते) पण तशी �याची इ�छा न�हती.
“परमे�वराने येशूंना वाचव�याचा अथर् �हणजे माणसां करता तयार केलेली तारणाची योजना “परमे�वराने रद्द करणे” आ�ण
“मनु�याला �या�या दुदर्शेत सोडू न देण”े अथार्त ‘अटळ असले�या �पडे �या अव�थेतच �याला राहू देण’े , असा झाला असता.
*
14:51-52 केवळ माकर् या�वषयी �ल�हतो. तो तरूण �वतः ‘माकर्च’ असावा, नाहीतर �याने या घटनेचा उ�ेख कां केला हे
समजणे कठ�ण झाले असते.
*
14:54 म� 26:58 यां त �ल�हलेले आहे क� पेत्र तेथे कां गेला.
*
14:55 “सभा”- से�हे�ड्रन - म� 5:22.
*
14:58 योहान 2:19 यां त �ल�हलेले येशूंचे श�द वेडेवाकडे करून �हणणेच आहे. मनु�याने तयार केले�या, बां धले�या मं �दराला
मी न� करीन असे येशूंनी �हटलेच न�हते.
*
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68

पेत्राला �व�तव शेकतां ना पाहू न ती �हणाली, “�या नासरेथकर येशूंबरोबर तू देखील होतास ना?” पण नाकारून पेत्र �तला
�हणाला, “तुला �हणायचे तरी काय आहे! मला काहीही समजत नाहीये.” पेत्र �या वेळ� बाहेर अं गणात आला �याच वेळ� कोंबडा
69 *
पेत्राला पु�हा तेथे पाहू न, ती जवळच उ�या असले�या लोकां ना पु�हा सां गू लागली, “हा देखील �यां �यापैक�च एक
आरवला.
70
आहे.” पेत्राने पु�हा �प� नकार �दला. काही वेळाने जवळ उभे राहणारे लोक पु�हा पेत्राला �हणाले“काही कां असेना! तू खात्रीने
71
�यां �यापैक�च एक आहेस, तू गालीली आहेस �हणू न तुझ� बोलीसुद्धा �यां �यासारखीच आहे.” परं त ु पेत्र शपथ वाहू न �हणाला,
72
“�या माणसा�वषयी तु�ही बोलत आहा �याला मी ओळखत सु�दा नाही.” �याच �णी कोंबडा, दुस�यां दा आरवला, ते�हा
पेत्राला ती गो� आठवली जी येशूंनी �याला �हटली होती, “कोंबडा दुस�यां दा आरव�यापू वीर् तू मला तीन वेळा नाकारलेले सु�दा
असेलही” हे आठवताच तो जोरजोराने रडू लागला.
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1*

मग पहाट झा�यावर प्रमुख-याजक, वडील, शा�त्री व �यायसभा या सवार्ंनी आपसात स�ा केला, नं तर �यां नी येशूंना बां धले
2*
आ�ण नेऊन �पलाता�या सुपूदर् केले. �पलाताने येशूंना �वचारले, “तू यहू द्यां चा राजा आहेस काय?” उ�र देऊन येशू �हणाले, “होय
3
4
असेच आहे.” प्रमुख-याजकां नी सवर् गो�ींत �यां �यावर आरोप ठे वला परं त ु येशूंनी �यां ना कोणतेही उ�र �दले नाही. �पलाताने
5
�वचारले, “तू उ�र देशील काय? पहा, तु�यावर �कतीतरी आरोप केले जात आहेत, काय काय �हटले जात आहे!” तरीपण येशूंनी
6
उ�र �दले नाही, �हणू न �पलात आ�यर्च�कत होता. सणा�या �दवसां त, �पलात जनते�या �वनं तीनुसार एक कैदी मु� करीत असे.
7
8
एका कैद्याचे नां व बर�बा होते; तो आप�या सोबत�या खू नी व बं डखोरां बरोबर तुरूंगात ठे वलेला होता. जसे �पलात,
9
लोकां करता करीत असे, तशीच लोक देखील मागणी करू लागले. �पलाताने उ�र �दले, “यहू द्यां �या राजाला तुम�यासाठ� मी मु�
10
करावे, अशी तुमची इ�छा आहे काय? �याला नीट ठाऊक होते, क� प्रमुख-याजकां नी हे�याने येशूंना �या�या हाती सोपवले होते.
11
परं त ु प्रमुख-याजकां नी, लोकां ना भडकवले क� �पलाताने येशूंऐवजी बर�बाला सोडू न द्यावे. लोकां �या गदीर्ने मोठ्याने ओरडू न
12
13
तशीच मागणी केली. �पलाताने पु�हा �हटले, “�याला तु�ही यहू द्यां चा राजा �हणता, �याचे मी काय करू?” ते सवर् पु�हा
14 *
�पलाताने �वचारले “का? �याने काय वाईट केले आहे?” ते आणखी मोठमोठ्याने
ओरडले, “�याला क्रूसावर �खळून टाका.”
15
ओरडू लागले, “होय, �याला क्रूसावर �खळा.” �हणू न लोकां ना खुश कर�यासाठ� �पलाताने बर�बाला सोडले आ�ण येशूंना फटके
16
मारून क्रूसावर �खळ�यासाठ� सोपवले. �शपाई �यां ना कचेरीत अथार्त प्रीटोिरयन हॉलकडे घेऊन गेले. मग �यां नी पू णर् रोमन
17
18
तुकडी एकत्र बोलावली. �या लोकां नी येशूंना जां भळे व�त्र घालू न, काट्यां चा मुकुट घातला. ते �यां ना प्रणाम करू लागले
19
“यहू द्यां �या राजा प्रणाम” असे �हणू लागले. �यां नी येशूं�या डो�यावर वेताने मारले, �यां �यावर थुंकले आ�ण गुडघे टेकून येशूंना
20
नमन केले. थट्टा के�यानं तर, �यां नी �यां �या अं गावरचे जां भळे व�त्र काढले व �यां चे कपडे पु�हा �यां ना घालू न क्रूसावर
21 *
�या लोकां नी �शमोन कु रेनकर, नां वा�या माणसाला जो अले�सां द्र व रूफ यां चा बाप होता,
�खळ�यासाठ� बाहेर घेऊन गेले.
22
क्रूस वाहू न ने�यासाठ� भाग पाडले; तो तर �या वाटेवरून केवळ जातच होता. येशूंना ते गुलगुथापयर्ंत (�हणजे कवटींची जागा)
23
24
घेऊन गेले. �यां नी येशूंना बोळ �मसळलेला द्रा�ारस �प�यासाठ� �दला परं त ु येशूंनी तो घे�यास नकार �दला. येशूंना क्रूसावर
25 *
सकाळ� नऊ वाजतां �यां नी येशूंना
�खळ�यानं तर, येशूं�या कपड्यां साठ� �यां नी �चठ्या टाक�या आ�ण ते कपडे वां टून घेतले.
*

14:69 अं गणातील समुदायाला पेत्रा�वषयी शं का होती; �यावर �यां नी सं शय केला होता. अनेकां नी �याला प्र�न �वचािरले �कंवा
�या�या�वषयी दुस�यां ना सां �गतले होते - दासी (दोनदा) दुसरी मुलगी (म� 26:71) एक मनु�य (लू क 22:58), कां ही लोक जे
�व�तव शेकत होते; प्रामु�याने, महायाजका�या दासाचा नातेवाईक (योहान 18:25-26). सवर् शुभवतर्मान लेखकां पैक� काहींचा
उ�ेख आहे, लेखकां पैक� कोणीही �या सवार्ंचा उ�ेख केलेला नाही. नोट पहा 4:1-20.
*
15:1 म� 27:1-2. म�य यहू दा�या आ�मह�ये�वषयी �ल�हतो, पण माकर् �याकडे दुलर्� करतो.
*
15:2-47 म� 27:11-61.
*
15:14 म� 27:25 पाहा क� आता यहू दी लोकां नी �कती भयं कर गो� �हटली.
*
15:21 �प�पणे कळते क� आले�सां द्र आ�ण रूफ हे दोन असे �य�� होते �यां ना �या �दवसानं तरही येशूवातार् वाचणारे पु�कळ
लोक ओळखत होते. पण आप�याला �यां �या�वषयी कां हीही माहीत नाही. एक रुफस (श�यतो समान) म�ये उ�ेख आहे रोम
16:13.
*
15:25 �तसरा तास �हणजे 9 वाजतां , ग्रीक भाषेत सां �गत�यास सू योर्दयानं तरचा �तसरा तास.

26

26
27
क्रूसावर �खळले. येशूंसाठ� ‘दोष पत्र’ या प्रकारे होते : ‘यहू द्यां चा राजा'. येशूं�या दो�हीं बाजू ला, दोन चोर, एक उजवीकडे व
28
*
29
एक डावीकडे असे क्रूसावर �खळले. हा लेख क�, ‘येशू अपरा�यां बरोबर गणले गेले ’ अशा प्रकारे पू णर् झाला. �या वाटेने
30
जाणा�या लोकां नी आपली डोक� डोलवू न येशूंची थट्टा असे �हणू न केली, क� “अरे, मं �दर मोडू न तीन �दवसां त बां धणा�या! आता
31
आपला बचाव कर आ�ण क्रूसावरून खाली ये!” तसेच प्रमुख याजक, शा��यां बरोबर �मळून �यां ची थट्टा करीत �हणाले, “याने
32
दुस�यां ना वाचवले पण �वतःला वाचवू शकला नाही; इ�त्राएलां चा राजा व मशीहा याने आता, क्रूसावरून खाली यावे �हणजे ते
33
पाहू न तरी आ�हीही �व�ास करू.” �यां ना येशूंबरोबर क्रूसावर �खळले होते, ती माणसे ं देखील �यां चा अपमान करत होती. दुपारी
34
बारा वाजता आकाशी अं धार पसरला, जो जवळजवळ दुपारी तीन वाजेपयर्ंत रा�हला. तीन वाजतां �या सुमारास येशू उंच आ�ण
मोठ्या आवाजात ओरडू न �हणाले, “एलोई, एलोई, लमा सबखथनी!” �हणजे, हे मा�या परमे�रा, मा�या परमे�रा, तू मला का
35
36
सोडू न �दले?” जवळ उभे राहणा�या लोकां पैक� काहींनी हे ऐकून �हटले, “पहा तो एलीयाला बोलावीत आहे.” �यां �यापैक�
एकाने धावत जाऊन द्रा�ारस व आं बेने भरलेला �पं ज, लाकडा�या टोकावर ठे वला आ�ण येशूंना चोखावयास �दला आ�ण असे
37
बोलला क�, “याला एकटा सोडा, आता आपण पाहू , एलीया येऊन याला खाली उतरवतो क� नाही.” ते�हा येशूंनी मोठ्याने
* 38 *
प्राथर्नाभवनाचा (मं �दराचा) पडदा वरून खालपयर्ंत फाटू न �याचे दोन भाग झाले.
आरोळ� मारली आ�ण आपला जीव �दला .
39
जे�हा तेथे समोरच उभे असले�या सुभेदाराने येशूंना अशा प्रकारे आरोळ� मारून प्राण सोडतां ना पा�हले ते�हा तो �हणाला, “हा
40
मनु�य खरोखरच परमे�राचा पुत्र होता.” दुरून ��त्रया हे पाहत हो�या; �यां �यात म�दालीया मरीया, योसेस व लहान याकोब यां ची
41
आई मरीया व सलोमे या हो�या. जे�हा येशू गालीलात होते ते�हापासू न �या �यां चाबरोबर राहू न �यां ची सेवा करीत असत.
42,43 *
*
अिरमथाईकर योसेफ सभेचा आदरणीय सद�य होता. तो
याखेरीज यरूशलेमेतून आले�या इतर अनेक ��त्रयां ही हो�या.
*
परमे�रा�या रा�याची वाट पाहत होता; �याने मोठ्या �हं मतीने श�बाथा�या आद�या �दवशी, जो तयारीचा �दवस होता,
44
सं �याकाळ� �पलाताकडे जाऊन (�याला) येशूंचे शरीर मा�गतले. �पलाताला आ�यर् झाले क� येशू मरण पावले होते. �याने
45 *
सुभेदाराकडू न पू णर् मा�हती �मळव�यानं तर �पलाताने येशूंचे शव
सुभेदाराला बोलावू न �वचारले क� येशूंनी के�हा प्राण सोडला.
46
योसेफा�या �वाधीन केले. �याने येशूंचे शव खाली काढले आ�ण आप�याबरोबर आणले�या उ�म तागा�या व�त्रां त ते गुंडाळले,
47
�यानं तर खडकात खोदले�या कबरेत ठे वले. येशूंचे शव कोठे ठे व�यात आलेले आहे, हे म�दालीया मरीया व योसेची आई मरीया
पाहत हो�या.
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1 **

श�बाथ सं प�यानं तर, येशूं�या शवावर सुगंधी द्र�ये ं लावली जावीत �हणू न म�दालीया मरीया, याकोबाची आई मरीया यां नी ती

15:28 “येशू अपरा�यां बरोबर गणले गेले”- यश 53:12.प�वत्र आ�ण �न�कलं क परमे�वराचे -पुत्र अपराधी समजला गेला.
15:37 “आपला जीव �दला”- म� हा श�द वापरतो क� �यां नी आपला आ�मा �दला, पण ग्रीक भाषेत हा श�द वेगळा आहे.
*
15:38 म� 27:51.
*
15:42 सू यार्�तानं तर यहू दी श�बाथाचा प्रारं भ होत असे, आ�ण दुस�या �दवशी तो सू यार्�तापयर्ंत कायम राहात असे. या दर�यान
कोण�याही प्रकारचे कायर् केले जात न�हते. (पाहा �नगर् 20:8-11) याच कारणा�तव योसेफाला येशूंचे शरीर (शव) सू यार्�तापू वीर्
क्रूसावरून खाली काढ�याची इ�छा होती. या�ठकाणी �या श�बाथाचा उ�ेख केला आहे कदा�चत तो �व�श� असा श�बाथ होता
�यां पासू न बेखमीर भाकरीचा सण प्रारं भ होत असे. दर श�नवारी येणारा हा काही साधारण श�बाथ न�हता; काही �वद्वान �हणतात
क� येशू बुधवारी मेले, कां हीचा स�ा आहे क� ते गुरूवारी मेले, तर इतर दुसरे �हणतात क� तो �दवस शुक्रवार होता. �दवसा�वषयी
मतभेद व �ववाद कर�यात कां हीही अथर् नाही.
*
15:42-43 “सभेचा”- �हणजे से�हेड्रीन - नोट्स - म� 5:22.येशूंना क्रूसावर �या लोकां नी �ख�ळले, योसेफ �या लोकां �या
प�ाचा/बाजू चा न�हता (लू क 23:51).
*
“परमे�वरा�या रा�याची”- म� 4:17.
*
15:45 क्रूसावर �ख�ळ�यानं तर येशू सहा तासानं तर मरण पावले होते. क्रूसावर �ख�ळले�यापैक
ं � कां ही लोक कधी कधी दोन ते
तीन �दवस �जवं त राहात असत. �हणू न येशूंचे शरीर पुर�याकरता दे�यापू वीर् �याने �न��तपणे पू णर्तः खात्री करून घेतली क� येशू
खरोखरच मेले आहेत वा नाही, �याचप्रमाणे यहू दी पुढा�यां नाही �न��त ठाऊक होते क� येशू मेले आहेत. म� 27:62-66पाहा.
*
16:1-8 म� 28:1-8.
*
*
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�वकत घेतली. �या सवर्, आठवड्या�या प�ह�या �दवशी, सू यर् उग�व�याआधीच भ�या पहाटेस कबरेवर पोच�या. आपसां त �या
4
एकमेक�ला �हणत हो�या, “आप�यासाठ� कबरेवरील धोंड कोण बाजू ला लोटेल? तेथे पोच�यानं तर �यां नी पा�हले क� खू प मोठ�
5*
असलेली ती धोंड, आधीपासू नच एकाबाजू ला लोटलेली होती. आं त गे�यावर एक तरूण लां ब पां ढरा झगा घालू न, उज�या
6
बाजू ला बसलेला �यां नी पा�हला आ�ण �या प्रचं ड भयभीत झा�या. तो �य�� �यां ना �हणाला, “�भऊ नका, क्रूसावर �खळले�या
येशूं नासरेथकरां चा शोध तु�ही करीत आहा, ते येथे नाहीत कारण �जवं त झाले आहेत, जेथे �यां ना ठे वले होते ती जागा पाहा,
7*
ताबडतोब जाऊन �यां �या �श�यां ना आ�ण पेत्रालाही सां गा क� येशू तुम�यापुढे गालीलात असतील, अगदी जसे �यां नी तु�हां ला
8*
सां �गतले होते, तसेच तु�ही �यां ना तेथे पाहाल. “ यानं तर लवकरच �या कबरेपासू न �नघू न पळू लाग�या, कारण �या भय व
9 **
�जवं त उठ�यानं तर प्रभात समयी, आठवड्या�या प�ह�या �दवशी, येशूंनी सवर्प्रथम
आ�यार्ने खू पच भरून गे�या हो�या.
10
म�दालीया मरीया, �ज�यामधू न �यां नी सात भुते ं काढली होती �तची भेट घेतली. जे लोक येशूंबरोबर रा�हले होते, पण आता शोक
11 *
�त�याद्वारे जे�हा �यां ना कळले क� येशू �जवं त आहेत आ�ण �तने
करून रडत होते, �यां ना जाऊन �तने ही बातमी सां �गतली.
12
�यां ना पा�हलेले आहे, तरीही �यां नी �व�ास ठे वला नाही. यानं तर बाहेर�या भागां त (�ेत्रां त) जाणा�या दोन लोकां वर, येशूंनी
13
�वतःला दुस�या रूपाने प्रगट केले. �या दोघां नीही जाऊन बाक� लोकां ना हे वतर्मान सां �गतले, पण तरीही �यां नी �व�ास ठे वला
14
*
नाही. अकरा �श�य �या वेळ� भोजन करावयास बसले होते, �या वेळ� येशू अचानक तेथे उप��थत झाले आ�ण �यां चा
अ�व�ास व अं तःकरणाचा कठ�णपणा पाहू न �यां �यावर रागावले, कारण येशू �जवं त झाले, असे �या लोकां नी पा�हले होते, �यां �या
15 *
16 *
येशू �हणाले, “सं पूणर् दु�नयेत जाऊन सवर् लोकां ना ही आनं दाची खबरबात सां गा.
जो
श�दां वर �यां नी �व�ास ठे वला न�हता.
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*

16:1 कोणतेही शव पुर�यापू वीर् ही एक प्रथा होती. �प� कळते क� या ��त्रयां ना येशूं�या �जवं त उठ�या�वषयीची खात्री न�हती;
कारण येशूंचे पुनरू�थान होणार नाही या �वचारानेच �यां नी �या प्रथेचे पालन केले होते.
*
16:5 हा एक �वगर्दूत होता जो मनु�या�या रूपां त आला होता. (म� 28:2). �वगर्दूतां वर पाहा - उ�प 16:7.
*
16:7 �या पेत्राने येशूंना नाकारले होते, �या�यासाठ� येशूंजवळ एक �वशेष सं देश होता. पेत्राने �वतःचा �ध�ार करावा �कंवा
आता यापुढे तो येशूंचा �श�य गणला जाणार नाही असा �वचार करावा, हे येशूंना नको होते. �हणू न ते �हणाले क� “पेत्राला” सां गा.
जे लोक भयं कर चुका करतात, अशां वर प्रभु कधी कधी खू पच प्रेम करतो आ�ण �या�या�वषयी �वचारशील असतो.
*
16:8 याचा अथर् असा आहे क� �यां नी वाटेने जातां ना, �श�यां जवळ पोहं चेपयर्ंत कोणालाही कां हीही सां �गतले न�हते, न�हे �या
कोणाशी बोल�याच न�ह�या. (म� 28:8; लू क 24:9,19).
*
16:9-20 काही �ानी �हणतात क� ही वचने ं माकार्ने �ल�हले�या मू ळ मु�तीवातेर्चा भाग न�हते, पण कोणीतरी ती नं तर �यां त
जोडली होती (समा�व� केली होती). ही गो� खरी आहे क� प्रारं भी असले�या ह�त�ल�खतात �कंवा मू ळ प्रत यां त ही वचने ं
आढळत नाहीत. असे कोणतेही प्रमाण नाही क� ही वचने ं ह�त�ल�खतात न�हती. आमचा �व�ास आहे क� माकार्ने �कंवा कोणीही
�याने ही वचने ं �ल�हली ती प�वत्र आ��या�या प्रेरणेनेच �ल�हली. ही वचने ं परमे�रा�या प�वत्रआ��या�या �फू�तर्ने �ल�हली
गे�यामुळे ती “परमे�राने �हटलेले वचन” �हणू न �वीकारावीत.
*
16:9 योहान 20:11-18; लू क 8:2.
*
16:11 या बाईने ती सा� �दली नसती तरी �यां नी येशूं�या �जवं त उठ�यावर �व�ास ठे वायला हवा होता. येशू �वतःच �हणाले
होते क� मी मे�यानं तर पु�हा �जवं त होईन (9:31; म� 16:21; 17:22-23). परं त ु सा� �द�यानं तरही �यां नी अ�व�ासच केला; आ�ण
�व�ास ठे �वलाच नाही. (वचन 12,13; पाहा लू क 24:13-32). हे या गो�ीचे प्रमाण आहे क� ते अं ध�व�ासी न�हते �कंवा
एखाद्या�या गो�ीवर सो�या री�तने �व�ास ठे वून धोका खाणारे लोक न�हते; अथार्त ते प्रमाणा�शवाय �व�ास करणारच न�हते.
*
16:14 “अकरा”- यहू दाला वगळून ते अकरा, प्रमुख आ�ण �वशेष �श�य होते. (म� 27:5). ल�ात �या क� हे �श�य
आप�याप्रमाणेच मानव होते. आम�याप्रमाणेच शाकाही वरदान होते. �यां नाही परमे�राची �नं दा कर�याची गरज होती.
*
16:15 1 किरं 15:1-8 यां त येशू आप�या �श�यां ना (ते�हा आ�ण आताही) आ�ा देतात क� �यां नी या पृ�वीवरील प्र�येकाला
उद्धाराची वातार् सां गावी, �यां �या उपदेशाचा प्रचार करावा (म� 28:18-20; लू क 24:47-48; योहान 20:21; प्रे�ष 1:8). येशूंनी
सवार्ंसाठ� आपला जीव �दला �हणू न �यां नी सवार्ंसाठ� काय केले, हे लोकां ना कळावे असे येशूंना हवे आहे (�यां ची इ�छा आहे); (2
ु ार, सवर् जगाला येशूंची वातार् गाज�व�याचा
किरं 5:14-15; 1 तीम 2:6; 1 योहान 2:2). प्र�येक �व�ासीने आप�या श��त व �मतेनस
भरसक प्रय�न करावा.
*
16:16 नोट्स - बा���मा - म� 3:6.तारण �व�ासाद्वारे प्रा� होते (योहान 3:16; 5:24; 6:47; प्रे�ष 16:31; रोम 1:17; 3:22,25;
गल 2:16; इ�फ 2:8-9) तारण प्रा� करून घे�यासाठ� बा���मा आव�यक नाही, पण �यां चा �व�ास येशू �ख्र�तां वर आहे �यां नी
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�व�ास करील व बा���मा घेईल �याचा उद्धार होईल, पण जो �व�ास करणार नाही तो �श�ेपासू न (दं डापासू न) मु� होऊ शकणार
17 *
18
जे लोक �व�ास बाळगतील �यां �यात ही �च�हे ं असतील : ते नवीन (अ�य) भाषा बोलतील. जरी साप �यां �या हातास
नाही.
गुंडाळलेला असला आ�ण �यां ना कोणी �वष देखील �दले असले, तरी �यां चे काहीच नुकसान होणार नाही; ते आजा�यां वर हात
19 *
�यां �याशीअसे बोल�यानं तर प्रभु येशू वर (�वगार्त) उचलू न घेतले गेले आ�ण ते�हापासू न ते
ठे वतील आ�ण आजारी बरें होतील.
20 *
�श�य तेथून �नघाले आ�ण सवर्त्र जाऊ लागले आ�ण येशू �यां �याबरोबर �च�हे ं दाखवू न,
परमे�रा�या अ�धकारां सह तेथे आहेत.
आप�या स�ेपणाचे (स�याचे) प्रमाण देत रा�हले.

बा���मा �यावा आ�ण उघड व �प�पणे आप�या �व�ासाची सा� द्यावी. जर एक �य�� �हणतो क� तो येशू �ख्र�तां वर भरं वसा
ठे वतो, पण जर तो बा���मा घेत नसेल तर तो �व�ासीच नाही असा सं शय येतो, “जो बा���मा घेत नाही �याला दं ड होईल” असे
येशू �हणाले नाहीत, पण “जो कोणी �व�ास करणार नाही तो �श�ेपासू न मु� होऊ शकणार नाही” असे येशू �हणाले. तुलना योहान
3:17-18.येथे �श�ा/दं ड याचा अथर् “नरकदं ड” असा होईल.
*
16:17-18 याचा अथर् असा न�हे क� या सं पूणर् कृपा- युगात प्र�येका�या जीवनात ही �च�हे ं असतीलच. अनेक ख�या व सा��वक
�व�ासींत यां पक
ै � एकही �च�ह नाही; �यां तील एकही �च�ह �यां नी अनुभ�वले नाही ही एक वा�त�वकता व खरी गो� आहे. ही �या
लोकां �वषयीची बाब आहे “जे �व�ास धरतील”, �या लोकां �वषयी मुळ�च न�हे �यां �याकडे असाधारण �व�ास असेल �कंवा
�यां चे जीवन जा�त सम�पर्त असेल. या वचनां चा अथर् असा असावा, क� ही �च�हे ं ‘जाग�तक �ख्र�ती चचर्म�ये’ असतील. दु�ाला
काढ�या�वषयी : प्रे�ष 5:16; 8:7; 16:18; 19:13-16. नवीन भाषा : प्रे�ष 2:4; 10:46; 19:6; 1 किरं 12:10,28,30; 13:1; 14:2-39.
सापासाठ� - लू क 10:19; प्रे�ष 28:3-5. बरे कर�या�वषयी - प्रे�ष 28:8-9; याकोब 5:14-15. (याचा अथर् असा नाही क� एखाद्याने
आपला �व�ास कसा आहे हे दशर्�व�यासाठ� मुद्दाम साप तयार केले पा�हजेत. तुलना करा म� 4:6-7).आपले साम�यर् प्रद�शर्त
कर�यासाठ� �कंवा दुस�यां वर आपला प्रभाव घाल�यासाठ� ही �च�हे ं �दलेली न�हती, ही गो� �व�वासींनी समजू न �यावी. हे
जाणू न घेणे गरजेचे आहे क� ही �च�हे ं परमे�रा�या हातां त आहेत. परमे�र कधीही ती देऊ शकतो आ�ण कोण�याही वेळ� ती थां बवू
शकतो; �या �ठकाणी �याची इ�छा आहे, तेथे ती देऊ शकतो. बायबल (नवा करार) यां त कोठे ही असे वाच�यात येत नाही क�
एखाद्याला �वष �दले असावे. येथे �दलेली काही �च�हे,ं आतं िरक दाना�या यादीत आढळत नाहीत. आतं िरक वरदाने ं - रोम 12:6-8;
1 किरं 12 अ�याय. नोट्स - पाहा (यावरील)
*
16:19 लू क 24:50-51; प्रे�ष 1:9-11; �तो 110:1. ‘अ�धकारां सह’ �हणजे अ�धकारां ची, स�मानाची, आदराची जागा/�थळ.
तुलना म� 28:18; �फ�ल 2:9.
*
16:20 वचने ं 17,18; इब्री 2:4.

29

