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प्रारं भी वचन होते आ�ण वचन परमे�राबरोबर होते, व वचन परमे�र होते. 2 हेच वचन प्रारं भी परमे�राबरोबर होते.
3
�या�याद्वारे सवर् काही उ�प� झाले, जे काही उ�प� झाले �यापैक� एकही व�तु �या�यावाचू न उ�प� झालेली नाहीये.
4
�याठायी जीवन होते, आ�ण ते जीवन मनु�यां चा प्रकाश होते. 5 प्रकाश अं धारात चमकतो आ�ण अं धाराने �याला
ग्रहण केले नाही.
6
एक मनु�य परमे�रापासू न येऊन उप��थत झाला �याचे नां व योहान होते. 7 सवार्ंनी �या�याद्वारे �व�ास ठे वावा
यासाठ� तो �यो�तची सा� दे�यासाठ� आला. 8 तो �वतः प्रकाश न�हता परं त ु ‘�या प्रकाशाची’ सा� दे�याकरता आला
होता.
9
खरा प्रकाश, जो प्र�येक मनु�यास प्रकाशमय करतो दु�नयेत येणार होता. 10 येशू दु�नयेत होते आ�ण जग �यां �याद्वारेच
�नमार्ण झाले आ�ण जगाने �यां ना ओळखले नाही. 11 ते आप�या घरी आले आ�ण �यां �या �प्रयजनां नी �यां चा �वीकार
केला नाही.
12
परं त ु �जत�यां नी �यां ना ग्रहण केले, येशूंनी �या सवार्ंना परमे�राचे सं तान हो�याचा अ�धकार �दला, अथार्त �यां ना जे
�यां �या नां वावर �व�ास ठे वतात. 13 ते ना र�ाने , ना दै�हक इ�छे न,े �कंवा मानवी इ�छे ने सुद्धा न�हे, पण
परमे�रापासू न उ�प� झाले आहेत.
14
आ�ण वचनाने देह धारण केले, ते कृपा व स�याने पिरपू णर् होऊन आम�याम�ये येऊन रा�हले आ�ण आ�ही �याचे
असे गौरव पा�हले जसे बापा�या एकु ल�या एकाचे गौरव असावे.
15
योहानाने �यां �या�वषयी सा� �दली आ�ण मोठ्याने असे �हटले, “हे तेच आहेत, जे मा�यानं तर येणार आहेत, ते
मा�याहू न श्रे� आहेत कारण ते मा�या पू वीर्पासू न होते;
16
ु े आपण सवार्ंनी �मळवले आहे, अथार्त कृपेवर (अनुग्रह) कृपा. 17 �नयमशा�त्र मोशेद्वारे
कारण �यां �या पिरपू णर्तम
े ळ
दे�यात आले, परं त ु कृपा व स�य येशू �ख्र�तां द्वारे पोचली.
18
परमे�राला कोणीही कधीही पा�हलेले नाहीये, केवळ एकु ल�या एका पुत्राने जो परमे�रा�या उराशी (�प�याबरोबर)
आहे.”
19
योहानाची सा� हीच आहे क� जे�हा यहू द्यां नी यरूशलेमेतून याजक व ले�यां ना, असे �वचारावयास पाठवले क� तो
कोण आहे,
20
ते�हा �याने कबू ल केले क� तो �ख्र�त नाहीये.
21
ते�हा �यां नी �याला �वचारले, “तर मग तु�ही कोण आहा? काय तु�ही एलीया आहा? �याने उ�र �दले, “नाही” तर
मग तु�ही एखादा सं द�
े ा आहा काय? �याने उ�र �दले, “नाही.”
22
मग �यां नी �याला पु�हा �वचारले, “तर मग तु�ही आहा तरी कोण? जेणक
े रून आ�ही आ�हां ला पाठवणा�यां ना
उ�र द्यावे, तु�ही आप�या�वषयी काय �हणता?”
23
तो �हणाला, जसे यशया सं द�े ट्याने सां �गतले आहे �याप्रमाणे 'मी जं गलात एका ओरडणा�याचा श�द आहे, प्रभू चा
मागर् तयार करा.'
24
प्र�न �वचारणारे लोक परू�यां द्वारे पाठव�यात आलेले होते. 25 शेवटी �या लोकां नी �याला �वचारले, "जर तु�ही
�ख्र�त नाही, एलीया नाही व एखादा सं द�
े ा नाही, तर मग बा���मा का करता?"
26
योहानाने �यां ना उ�र �दले, “मी तर पा�याने बा���मा करतो परं त ु तुम�याम�ये एक असा मनु�य आहे �याला तु�ही
ओळखीत नाही, 27 �याची सेवा आरं भ होणार आहे व जो मा�याहू न श्रे� आहे, �या�या जोड्यां चे बं द सोडावे अशीही
माझ� लायक� नाही.”
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या सवर् गो�ी यादनेर् े�या पलीकडे बेथानीत घड�या जेथे योहान बा���मा करी. 29 दुस�या �दवशी �याने येशूंना
आप�याकडे येताना पाहू न �हटले, “पहा, हाच परमे�राचा कोंकरा आहे, जगाचे अपराध उचलू न नेणारा हाच आहे;
30
हा तोच आहे �या�या�वषयी मी सां �गतले होते क� मा�यानं तर एक असा पुरूष येईल जो मा�यापे�ाही श्रे� आहे
कारण तो मा�यापू वीर् होता; 31 मी �याला ओळखीत न�हतो, मी पा�याने बा���मा करीत आलो आहे अशासाठ� क�
�याने इ�त्राएलावर प्रगट �हावे.”
32
योहानाने ही सा� �दली, “मी आ�मा हो�यासारखा (फ़ा�ता) आकाशां तून उतरताना पा�हला होता, आ�ण तो
�या�यावर ��थर झाला होता; 33 मी तर �याला ओळखत न�हतो,परं त ु �याने मला पा�याचा बा���मा करावयास
पाठवले होते �यानेच मला असे �हटले होते, क� �यावर तू आ�मा उतरलेला व ��थरावलेला पाहशील, तोच प�वत्र
आ��याने बा���मा करणारा आहे, 34 आ�ण मी पा�हले व सा� �दली आहे क� हाच परमे�राचा पुत्र आहे.”
35
दुस�या �दवशी पु�हा योहान व �या�या �श�यां पक
ै � दोन जण तेथे उभे होते. 36 ते�हा योहानाने येशूंना पाहू न �हटले,
“पहा, हा परमे�राचा कोंकरा आहे.”
37
�या दो�ही �श�यां नी योहानाचे बोलणे ऐकले व �यां नी येशूंचे अनुकरण केले.
38
येशूंनी �यां ना आप�या मागोमाग येताना पाहू न �वचारले, “तु�ही कोणा�या शोधात आहा?” ते येशूंना �हणाले,
“गुरूजी, आपण कोठे राहता? येशू �यां ना �हणाले, चला पाहू न �या.”
39
ते�हा �यां नी �यां ची राह�याची जागा पा�हली व �या �दवशी ते �यां �याबरोबरच रा�हले. �या वेळ� सं �याकाळचे
सुमारे चार वाजले होते.
40
योहानाचे बोलणे ऐकून येशूं�या मागे आले�या �या दोघां पक
ै �, एक �शमोन पेत्राचा भाऊ अं �द्रया होता. 41 आधी
जाऊन �याने आप�या स��या भावाची भेट घेतली व �याला �हटले, “आ�हां ला �ख्र�त अथार्त 'मशीहा' सापडले
आहेत.”
42
तो �याला येशूंकडे घेऊन आला. येशूंनी �याला पाहू न �हटले, “तू तर योहानाचा मुलगा �शमोन आहेस, यापुढे आता
तुला केफा अथार्त पेत्र �हणतील”.
43
दुस�या �दवशी येशूंना गालीलास जा�याची इ�छा झाली. �फ�ल�पाला भेटून ते �याला �हणाले, “मा�या मागे ये”.
44
�फ�ल�प हा, अं �द्रया व पेत्राचे नगर बेथसैदा येथील �नवासी होता. 45 �फ�ल�प नथनेलाला भेटला आ�ण �हणाला,
“�यां चे वणर्न मोशेने �नयमशा�त्रात व सं दे�ट्यां �या पु�तकात केले आहे ते आ�हां ला सापडले आहेत, ते योसेफाचे पुत्र
येशू नासरेथकर आहेत.”
46
नथनेल �याला �हणाला, “एखादी कोणतीही चां गली व�तु, नासरेथातू न �नघू शकते काय?” �फ�ल�पाने �याला उ�र
�दले, “चल, आ�ण पाहू न घे.”
47
येशूंनी नथनेलाला आप�याकडे येताना पाहू न �या�वषयी �हटले, “पहा, हा खरोखर इ�त्राएली आहे, या�यात कपट
नाहीये.”
48
नथनेल येशूंना �हणाला, “आपण मला कोठून ओळखता?” येशू �याला �हणाले, “�फ�ल�पाने तुला बोलाव�यापू वीर्
जे�हा तू अं �जरा�या झाडाखाली होतास ते�हा मी तुला पा�हले होते;”
49
नथनेलाने येशूंना उ�र �दले, “अहो गुरूजी, आपण परमे�राचे पुत्र आहात, आपण इ�त्राएलाचे महाराजे आहात”.
50
येशू �याला �हणाले, “मी जे तुला �हटले क� मी तुला अं �जरा�या झाडाखाली पा�हले �यामुळे तू �व�ास करतोस
काय? तू यापे�ा मोठमोठ� कृ�यें पाहशील.
51
येशू असे देखील �हणाले, "मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो, आकाश उघडलेले आ�ण देवदू तां ना चढताना व
मनु�या�या पुत्रावर उतरताना तु�ही पहाल."
28
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काना नां वा�या गावी कोणाचे तरी ल�न होते व येशूंची आई देखील तेथेच होती. 2 येशू आ�ण �यां �या �श�यां नाही
ल�नाचे �नमं त्रण दे�यात आले होते.
3
जे�हा द्रा�ारस सं पला ते�हा, येशूंची आई येशूंना �हणाली, “�यां �याकडे द्रा�ारस नाहीये.”
4
ते�हा येशू �तला �हणाले, “हे बाई, मला तु�याशी काय देणघ
े ण
े े बरे? आता माझा समय आलेला नाहीये.”
5
येशूंची आई सेवकां ना �हणाली, “जे काही तो तु�हां ला सां गेल तेच करा.”
6
यहू द्यां �या शुद्धीकरणा�या री�तनुसार तेथे दगडाचे सहा माठ (मडक�) ठे वलेले होते, �यात दोन दोन, तीन तीन, मण
पाणी मावीत असे.
7
येशू �यां ना �हणाले, “माठां त पाणी भरा,” �हणू न �यां नी माठ काठोकाठ भरले.
8
मग येशू �यां ना �हणाले, “आता काढू न ते मेजवानी-प्रमुखाकडे घेऊन जा’.
9
ते घेऊन गेले. �या �णी भोजनप्रमुखाने द्रा�ारस झालेले पाणी चाखले, व �याला ठाऊक न�हते क� तो कोठून आला
आहे (पण �या सेवकां नी पाणी काढले होते �यां ना ठाऊक होते) �या �णी �याने वराला बोलावू न �हटले, 10 “प्र�येक
मनु�य आधी उ�म द्रा�ारस वाढतो, मग लोक �पऊन तृ� झा�यावर, तो हलका (दु�यम प्रतीचा) द्रा�ारस देतो, पण तू
उ�म द्रा�ारस आतापयर्ंतही राखू न ठे वलेला आहेस.”
11
येशूंनी गालीला�या काना गावी असे प्रथम �च�ह दाखवू न आपले गौरव प्रगट केले, व �यां �या �श�यां नी �यां �यावर
�व�ास ठे वला.
12
�यानं तर ते ,�यां ची आई व �यां चे भाऊ आ�ण �यां चे �श�य कफणर्हूमास गेले आ�ण तेथे काही �दवस रा�हले.
13
यहू दी लोकां चा व�हां डण सण जवळ होता आ�ण येशू यरूशलेमेस गेले. 14 ते�हा �यां नी प्राथर्नाभवनात, बैल, मेढ
ं रें
15
व कबुतरें �वकणारे व सराफ बसलेले पा�हले, आ�ण दोरां चा चाबुक तयार करून �यां नी सवर् मेढ
ं रेग
ं रु ें,
16
प्राथर्नाभवनातू न बाहेर काढली. �यां नी सराफां चे पैसे �वखरून टाकले व �यां चे मेज पालथे केले. येशू कबुतरें
�वकणा�यां ना �हणाले, “ही येथून घेऊन जा, मा�या �प�याचे भवन �यापाराचे घर करू नका.”
17
ते�हा �यां �या �श�यां ना आठवले क� �ल�हले आहे क�, ‘आप�या घराचा उ�साह मला खाऊन टाक�ल’.
18
यावर यहू दी �यां ना �हणाले, “असे करून, आपण आ�हां ला कोणते �च�ह दाखवीत आहात?’
19
येशू उ�रले, “हे मं �दर मोडू न टाका, आ�ण मी तीन �दवसां त ते उभे करीन.”
20
यहू दी �हणाले, “हे मं �दर बां ध�यासाठ� शेचाळ�स वषेर्ं लागली, आपण ते फ� तीन �दवसां त उभे कराल?”
21
परं त ु येशू आप�या देहरूपी मं �दरा�वषयी बोलले होते. 22 �हणू न जे�हा येशू मेले�यां तून �जवं त उठले ते�हा �यां �या
�श�यां ना आठवण झाली क� येशू असे बोलले होते, व �यां नी प�वत्र वचन आ�ण �या श�दां वर �व�ास ठे वला जे येशू
बोलले होते.
23
�या समयी यरूशलेमेत व�हां डण सणाकरता ते तेथे होते, �या समयी �यां नी दाखवलेली �च�हे ं पाहू न, अनेकां नी
�यां �या नां वावर �व�ास ठे वला. 24 पण येशूंनी मात्र �यां �यावर भरं वसा ठे वला नाही, कारण ते सवार्ंना ओळखीत होते.
25
व �यां ना मनु�या�वषयी कोणीही सा� दे�याची आव�यकता न�हती, कारण �यां ना �वतःला आधीच ठाऊक होते क�
मनु�या�या अं तःकरणात काय आहे.
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1

परू�यां पक
ै � �नकदेम नां वाचा एक मनु�य होता. तो यहू दी लोकां चा धा�मर्क पुढारी होता. 2 रात्री�या समयी तो
येशूंकडे येऊन �हणाला, “आ�हां ला ठाऊक आहे क� आपण परमे�रापासू न गुरू �हणू न आला आहात, कारण जर
परमे�र बरोबर नसेल तर जी �च�हे ं आपण दाखवता ती कोणीही दाखवू शकत नाही.”
3
येशूंनी �याला उ�र �दले, “मी तुला स�य स�य सां गतो, क� जो न�यारी�तने ज�म घेत नाही, तो परमे�राचे रा�य पाहू
1

3

शकत नाही”
4
�नकदेमाने येशूंना �वचारले, “मनु�य �हातारा झा�यावर पु�हा कसा ज�म घेऊ शकेल? तो आप�या आई�या गभार्त
�शरून दुस�यां दा जाऊन ज�म घेऊ शकतो काय?”
5
येशूंनी �याला उ�र �दले, “मी तुला स�य स�य सां गतो, जोवर कोणताही मनु�य पाणी व आ��यापासू न ज�म घेत
नाही, तोवर तो परमे�रा�या रा�यात दाखल (प्रवेश) होऊ शकत नाही; 6 कारण जे देहापासू न ज�मले आहे ते देह आहे,
आ�ण जे आ��यापासू न ज�मले ते आ�मा आहे. 7 मी तुला �हटले क� तुला न�या पद्धतीने ज�म घेणे आव�यक आहे
या�वषयी आ�यर् करू नको. 8 वारा पा�हजे �तकडे वाहतो आ�ण तु�ही �याचा आवाज ऐकता, पण तु�हां ला ठाऊक
नसते क� तो कोठून येतो आ�ण कोठे जातो, जो कोणी आ��याने ज�मला आहे तो असाच आहे.”
9
�नकदेमाने �यां ना उ�र �दले, “या गो�ी कशा होऊ शकतात?”
10
हे ऐकून येशू �याला �हणाले, "तु�ही यहू दी लोकां चे गुरू आहा तरी सुद्धा या गो�ी समजत नाही काय?” 11 मी
तु�हां ला स�य स�य सां गतो, क� “आ�ही �या�वषयी जाणतो तेच सां गतो, जे आ�ही पा�हले आहे �याचीच सा� देतो
आ�ण तु�ही आमची सा� �वीकारीत नाही. 12 जे�हा मी तु�हां ला पृ�वी�या गो�ी सां गतो आहे ते�हा तु�ही भरं वसा
करीत नाही, जर मी तु�हां ला �वगार्तील गो�ी सां �गत�या तर मग कसा �व�ास ठे वाल? 13 इतर कोणीही �वगार्पयर्ंत
चढला नाही, केवळ तोच जो �वगार्तून उतरला अथार्त मनु�याचा पुत्र जो �वगार्त आहे;
14
�या प्रकारे मोशेने जं गलात सपर् उंच केला, �याच प्रकारे मनु�या�या पुत्र उंच चढवले जाणे आव�यक आहे,
15
याकरता क� जो कोणी �व�ास ठे वतो, �याला �यां �याठायी अनं त जीवन �मळावे.
16
कारण परमे�राने जगावर असे प्रेम केले क� �याने आपला एकु लता पुत्र �दला यासाठ�, क� जो कोणी �या�यावर
�व�ास करील �याचा नाश होऊ नये पण �याला अनं त जीवन �मळावे;
17
परमे�राने आपला पुत्र याकरता जगात पाठवला नाही क� जगावर दं डाची आ�ा �दली जावी पण याकरता क�
जगाने �या�याद्वारे उद्धार प्रा� करावा. 18 जो �या�यावर �व�ास ठे वतो, �या�यावर दं डाची आ�ा होत नाही परं त ु जो
�या�यावर �व�ास ठे वीत नाही (यासाठ�च क� �याने परमे�रा�या एकु ल�या पुत्रा�या नां वावर �व�ास ठे वला नाही), तो
दोषी ठरवला गेला आहे. 19 दं डा�ा याच कारणा�तव आहे क� प्रकाश जगात आला आ�ण मनु�यां नी अं धार प्रकाशापे�ा
�प्रय जाणला कारण �यां ची कृ�यें दु�ाईची होती; 20 कारण जो कोणी दु� कायेर्ं करतो, तो प्रकाशाशी वैर ठे वतो आ�ण
प्रकाशाजवळ येत नाही केवळ यासाठ�च क� कोणालाही �या�या वाईट कायार्ंवर दोष लावता येऊ नये, 21 पण जो कोणी
स�याचे आचरण करतो तो जणू काही प्रकाशाकडे (जवळ) येतो, जेणक
े रून �याने केलेली स�यकायेर्ं प्रगट �हावीत क�
ती परमे�रातफेर् केलेली आहेत.”
22
�यानं तर येशू आ�ण �यां चे �श�य यहू दीयात आले आ�ण येशू �या�ठकाणी �श�यां बरोबर राहू न बा���मा करू लागले.
23
योहान देखील शा�लमाजवळ असले�या एनोन या �थानी बा���मा करी कारण तेथे भरपू र पाणी होते व तेथे येऊन
लोक बा���मा घेत असत. 24 �या समयापयर्ंत योहान तुरूंगात टाक�यात आला न�हता.
25
एका यहू दी मनु�याबरोबर योहाना�या �श�यां चा शुद्धीकरणा�वषयी वाद�ववाद झाला. 26 लोकां नी योहानाकडे जाऊन
�याला �हटले, “अहो गुरूजी, जो याद ेर्ने�या पलीकडे आप�याबरोबर होता आ�ण �या�या�वषयीची आपण सा�
�दलेली आहे, तो देखील बा���मा करतो आ�ण सवर् जण �या�याकडे च जातात.”
27
�यां ना उ�र देत योहान �हणाला, “जोवर मनु�याला �वगार्तून �दले जात नाही तोवर तो काहीही प्रा� करू शकत
नाही. 28 तु�ही तर �वतःच माझे सा�ी आहा क� मी �हटले ,क� मी �ख्र�त-मशीहा नाहीये, परं त ु �या�या आधी
‘पाठवलेला असा’ आहे; 29 कारण �याची ‘वधू ’ आहे, तोच ‘वर’ आहे. वराचा �मत्र उभा राहू न वराचे ऐकतो आ�ण
ु े अ�या�धक आनं दी होतो, आता माझा हा आनं द पू णर् झालेला आहे; 30 हे अ�तशय आव�यक आहे
वरा�या श�दां मळ
क� �याची वृद्धी �हावी आ�ण मी कमी �हावे. 31 जो वरून येतो तो सवोर्�म आहे, जो पृ�वीपासू न आहे तो पृ�वीचा
आहे, तो पृ�वी�वषयीच बोलतो, जो �वगार्तून येतो, तो सवार्ं�यावर आहे. 32 जे काही �याने (अथार्त येशूंनी) पा�हले
आ�ण ऐकले, �या�वषयीचीच सा� तो देतो आ�ण ती सा� कोणीच मा�य (�वीकार) करीत नाही. 33 �याने �याची सा�
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�वीकारली आहे, �याने या गो�ीवर �श�ा मारला आहे क� परमे�र स�य आहे. 34 कारण �याला परमे�राने पाठवले
आहे, तो परमे�राची वचने ं बोलतो कारण तो आ�मा मोजू नमापू न देत नाही;
35
�पता पुत्रावर प्रेम करतो व �याने सवर् काही �या�या हाती �दलेले आहे. 36 जो पुत्रावर �व�ास करतो, अनं त जीवन
�याचेच आहे, परं त ु जो पुत्राचे मा�य करीत नाही तो जीवन पाहणार नाही, पण परमे�राचा क्रोध (दं ड) �या�यावर
राहतो.”

4

मग येशूंना कळले क� परू�यां नी असे ऐकले आहे, क� ते योहानापे�ा अ�धक �श�य करतात आ�ण �यां चा बा���मा
करतात, 2 परं त ु येशू �वतः न�हे पण �यां चे �श�य बा���मा करीत. 3 ते�हा येशू यहू दीया सोडू न परत गालीलास �नघू न
गेले 4 व �यां ना शोमरोनातू न जाणे गरजेचे झालेले होते, 5 �हणू न ते शोमरोना�या सू खार नां वा�या नगरापयर्ंत आले जे �या
जागेजवळ आहे, जे याकोबाने आपला मुलगा योसेफ याला �दलेले होते. 6 याकोबाची �वहीर तेथेच होती. प्रवास करून
थक�यामुळे येशू �या �व�हरीवर जाऊन बसले, ही दुपारची वेळ होती.
7
�याच समयी एक शोमरोनी �त्री तेथे पाणी काढावयास आली, येशू �तला �हणाले, “मला �प�याकरता पाणी दे.”
8
�यां चे �श�य �या वेळ� नगरात, भोजन �वकत घे�यासाठ� गेलेले होते.
9
ती शोमरोनी �त्री येशूंना �हणाली, “आपण यहू दी असू नही मा�यासार�या शोमरोनी �त्रीला, �यावयास पाणी का
मागता आहात? (कारण यहू दी, शोमरोनी लोकां बरोबर कोणताही सं बंध ठे वीत नसत).”
10
येशू उ�र देऊन �हणाले, “जर तू परमे�रा�या वरदाना�वषयी जाणले असते आ�ण तुला हे देखील कळले असते,
क� तो कोण आहे जो तुला �हणतो क� मला �यावयास पाणी दे, तर तू �याला मा�गतले असते आ�ण �याने तुला जीवनाचे
पाणी �दले असते.”
11
�त्री �यां ना �हणाली, “हे प्रभू , पाणी काढ�यासाठ� आप�याजवळ काहीही नाहीये आ�ण �वहीर खोल आहे, मग ते
जीवनाचे पाणी आप�याजवळ कोठून आले आहे? 12 आपण आमचा �पता,अथार्त याकोबापे�ा �याने आ�हां ला ही
�वहीर �दलेली आहे ‘मोठे थोर’ आहात काय?
13
ते �वतः आप�या मुलां बाळां सह आ�ण गुरां ढोरां समवेत यातू न �यायले होते!” येशूंनी �तला उ�र �दले, “जो कोणी हे
पाणी �पईल तो पु�हा ता�हेला होईल, 14 पण जो कोणी ते पाणी �पईल जे मी �याला देईन तो पु�हा अनं तकाळापयर्ंत
ता�हेला होणार नाही, पण जे पाणी मी �याला देईन ते �या�याठायी एक झरा होईल आ�ण अनं त जीवनासाठ� उसळ�
मारीत राहील.”
15
ती �त्री येशूंना �हणाली, “हे प्रभू , ते पाणी मला द्या जेणक
े रून मला तहान लागू नये आ�ण पाणी काढ�याकरता
येथवर (दू रपयर्ंत) यावे लागू नये.”
16
येशू �तला �हणाले, “जा, आप�या प�तस येथे बोलावू न आण."
17
�या �त्रीने उ�र �दले, "मला कोणताही प�त नाहीये." येशू �तला �हणाले, "तू अगदी बरोबर बोलते आहे क� तुला
कोणताही प�त नाहीये; 18 कारण तुझे पां च प�त झालेले आहेत व �या�याबरोबर तू आता आहेस तो सुद्धा तुझा प�त
नाहीये, हे तू खरेच बोलली आहेस."
19
ती �यां ना �हणाली, "प्रभू मला वाटते क� आपण सं द�
े े आहात. 20 आम�या पू वर्जां नी याच डोंगरावर आराधना
(भजन) केली आ�ण आपण �हणता, क� जेथे भजन (�तु�त) केले जावे ते �थळ यरूशलेमेत आहे."
21
येशू �तला �हणाले, "हे बाई, मा�या या गो�ीवर �व�ास धर क� असा समय येतो आहे जे�हा तु�ही या डोंगरावर
�कंवा यरूशलेमत
े ही �प�याचे भजन (आराधना) करणार नाही. 22 �याला तु�ही ओळखीत नाही �याची आराधना करता,
आ�ण आ�ही �याला ओळखतो �याची भ�� करतो कारण मु�� यहू दी लोकां तूनच आहे; 23 परं त ु असा समय येतो आहे,
�कंबहुना आताही आहेच, जे�हा ‘खरे-सा��वक’ भ� �प�याची आराधना आ��याने व खरेपणाने करतील, कारण �पता
1
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�वत:करता अशीच आराधना करणारे भ� शोधीत असतो. 24 परमे�र आ�मा आहे, आ�ण �हणू नच आव�यक आहे,
क� �याची आराधना करणा�यां नी, आ��याने व खरेपणाने आराधना करावी.”
25
�त्री �यां ना �हणाली, "मला ठाऊक आहे क� मशीहा जे �ख्र�त �हणवले जातात ते येणार आहेत, जे�हा ते येतील
ते�हा आ�हां ला सवर् गो�ी सां गतील.“
26
येशू �तला �हणाले, “मी जो तु�याशी बोलतो आहे, तोच आहे.”
27
इत�यात �यां चे �श�य आले आ�ण आ�यर् करू लागले क� येशू एका �त्रीशी बोलीत आहेत, तरीही कोणी असे
बोलले नाही क� “आपली काय इ�छा आहे? वा आपण �त�याशी का बोलीत आहात?”
28
�यानं तर लगेच ती मडके तेथच
े सोडू न व नगरात जाऊन लोकां ना सां गू लागली, 29 “या, एक मनु�य पहा, �याने मला
मी केलेले सवर् काही सां �गतले, ते �ख्र�त तर नसावेत ना?” 30 मग ते नगरातू न �नघाले आ�ण येशूंकडे येऊ लागले.
31
�याच समयी �श�य येशूंना �वनं ती करून �हणाले, “गुरूजी आपण काही जेवून �यावे.”
32
पण येशू �यां ना �हणाले, “मा�याजवळ खावयाला असे भोजन आहे �या�वषयी तु�हां ला माहीत नाहीये.”
33
ते�हा �श�य आपसां त �हणू लागले, “�यां नी खावे �हणू न कोणी काही आणले आहे काय?”
34
येशू �यां ना �हणाले, "�याने मला पाठवलेले आहे �या�या इ�छे प्रमाणे वागणे आ�ण �याचे कायर् पू णर्�वास नेणे हेच
माझे अ� (भोजन) आहे. 35 तु�ही असे �हणता ना, क� कापणीचा समय यावयास अजू नही चार म�ह�यां चा अवकाश
आहे? आपली दृ�� वर करून शेतां वर नजर टाका, ती कापणीकरता �पकलेली आहेत; 36 कापणारा मजू री �मळवतो
आ�ण अनं त जीवनासाठ� फळ गोळा करतो, यासाठ�च क� पेरणारा व कापणारा या दोघां नी �मळून आनं द साजरा
करावा. 37 येथे ती �हण यो�यच आहे, 'क� पेरणारा एक आहे आ�ण कापणारा कोणी दुसरा'; 38 पहा, मी तु�हां ला ते शेत
कापावयास पाठवले �यासाठ� तु�ही न�हे, परं त ु दुस�यां नी श्रम केलेले आहेत आ�ण तु�ही �यां �या पिरश्रमां �या फळां त
भागीदार झाला आहा.”
39
�या नगरातील पु�कळ शोमरोनी लोकां नी, �या �त्री�या बोल�यावरून येशूंवर �व�ास केला, �तने अशी सा� �दली
होती, क� जे �तने केले होते येशूंनी ते सवर् काही सां �गतले. 40 जे�हा शोमरोनी येशूंकडे आले ते�हा ते �यां ना �वनं ती करू
लागले, क� "आपण आम�या येथे रहा, �हणू नच येशू तेथे दोन �दवस रा�हले". 41 येशूं�या �शकवणुक�मुळे आणखी
पु�कळ लोकां नी �व�ास ठे वला. 42 ते �या शोमरोनी �त्रीला �हणाले, “आता आ�ही तु�या बोल�यावरून �व�ास करीत
नाहीये, कारण आ�ही �वतःच सवर् ऐकलेले आहे आ�ण आ�हां ला ठाऊक आहे (कळले) क� खरोखर हाच जगाचा
उद्धारकतार् आहे.”
43
�या दोन �दवसां नंतर येशू तेथून �नघू न गालीलास गेले. 44 येशूंनी �वतःच अशी सा� �दली होती क� सं दे�ट्याला
आप�या देशात स�मान �मळत नाही. 45 जे�हा ते गालीलात आले ते�हा गालीलातील लोक �यां ना सहषर् भेटले, कारण
यरूशलेमेत �जतक� कृ�यें येशूंनी सणासमयी केलेली होती ती सवर् �यां नी पा�हली होती, कारण ते देखील सणास गेले
होते.
46
मग ते पु�हा गालीलातील काना गावी गेले, जेथे �यां नी पा�याचा द्रा�ारस केला होता. तेथे राजाचा एक कमर्चारी
होता, व �याचा मुलगा कफणर्हूमात आजारी होता. 47 हे ऐक�यावर क� येशू यहू दीयातू न गालीलात आलेले आहेत, तो
�यां �याजवळ गेला आ�ण �यां ना �वनं ती करू लागला, “कृपाकरून या मा�या मुलाला बरे करा," कारण तो मुलगा
मरणाव�थेत होता.
48
येशू �याला �हणाले, "जोवर तु�ही �च�ह व चम�कार (अद्भुत कृ�ये)ं पाहणार नाही तोवर कधीही �व�ास करणार
नाही."
49
राजाचा कमर्चारी �यां ना �हणाला, "अहो प्रभू जी, कृपाकरून माझा मुलगा मर�यापू वीर्च आपण यावे."
50
येशू �याला �हणाले, "जा तुझा मुलगा �जवं त आहे”. �या माणसाने येशूंचे श�द �वीकारले आ�ण �नघू न गेला.
51
तो परत जात असताना, �याचे दास �याला भेटले व �हणू लागले, "क� तुमचा मुलगा �जवं त आहे." 52 �याने �यां ना
�वचारले, “कोण�या समयापासू न तो बरा होऊ लागला होता?” ते �याला �हणाले, “काल दुपारी सुमारे एक वाजता
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�याचा ताप गेला”. 53 ते�हा बापा�या ल�ात आले क� हे �याच �व�श�-समयी घडले �या समयी येशूंनी �हटले होते क�
तुझा मुलगा �जवं त आहे. मग �याने व �या�या सवर् घरा�याने �व�ास ठे वला.
54
हे दुसरे आ�यर्कमर् होते, जे येशूंनी यहू दीयातू न गालीलात आ�यावर प्रगट केले.
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या गो�ी घड�यानं तर यहू द्यां चा एक सण झाला व �याकरता येशू यरूशलेमेस गेले. 2 यरूशलेमत
े मेढ
ं रें-फाटकाजवळ
एक कुं ड (तळे ) आहे, �याला इब्री भाषेत बेथसदा असे �हणतात. �याचे पां च �हरां डे (ओस�या) आहेत. 3 �या
�ठकाणीच पु�कळ रोगी, आं धळे , लं गडे आ�ण वाळलेले अवयव असलेले लोक, पाणी हाल�या�या आशेने पडू न रहात
असत. 4 कारण नेमले�या समयी, परमे�राचा दू त कुं डात उतरून पाणी हालवीत असे. पाणी हालताच जो कोणी �या
कुं डात प्रथम उतरी तो बरा होत असे, मग �याला कोणताही आजार असला तरी!
5
तेथे एक मनु�य होता जो अडतीस वषार्ंपासू न आजारी होता. 6 येशूंनी �याला तेथे पडलेला पा�हले व तो बरेच
�दवसां पासू न अशाच अव�थेत पडू न आहे असे कळ�यानं तर, �यां नी �याला �वचारले, “तुला बरे �हावयाचे आहे
काय?”
7
तो �हणाला, “अहो प्रभू जी, पाणी हालवले जातां ना, मला त�यात उ�र�वणारा असा कोणीही (मदत करणारा)
नाहीये, �हणू न मी पोच�याआधीच, कोणीतरी दुसरा पा�यात उतरतो.”
8
येशू �याला �हणाले, “ऊठ, आपली बाज उचल आ�ण चालू लाग.”
9
तो मनु�य लगेच बरा झाला व आपली बाज उचलू न चालू �फरू लागला.
10
तो नेमका श�बाथाचा �दवस होता �हणू न जो मनु�य बरा झाला होता, �याला यहू दी �हणू लागले, “आज श�बाथ
�दवस आहे, आज तू बाज उचलणे अयो�य आहे.”
11
�याने �यां ना उ�र �दले, “�याने मला बरे केले, �यानेच मला �हटले क� आपली बाज उचलू न चालू लाग.”
12
�यां नी �याला �वचारले, “तो कोण मनु�य आहे, �याने तुला �हटले क� बाज उचलू न चालू लाग?”
13
जो बरा झाला होता �याला ठाऊक न�हते क� तो कोण आहे, कारण �या�ठकाणी लोकां ची प्रचं ड गदीर् अस�यामुळे
येशू तेथून वेगळ�कडे गेलल
े े होते. 14 या घटनेनंतर तो मनु�य येशूंना प्राथर्नाभवनात आढळला, ते�हा येशू �याला �हणाले,
“पहा, तू बरा झालेला आहेस, पु�हा अपराध करू नकोस नाहीतर यापे�ा महाभयं कर �वप�� तु�यावर येईल.
15
�या माणसाने यहू दी लोकां कडे जाऊन सां �गतले, क� "�याने मला बरे केले तो येशू आहे". 16 या कारणा�तव यहू दी
लोक येशूंचा छळ करू लागले, कारण येशू ही कृ�यें श�बाथ �दवशी करीत असत.
17
यावर येशू �यां ना �हणाले, “माझा �पता आजही काम करतो व मी देखील करीत आहे.”
18
या कारणामुळे यहू दी �यां ना �जवे मार�याचा आणखी जा�त प्रय�न करू लागले, कारण येशू केवळ श�बाथ�वधीच
मोडत नसत, पण परमे�राला आपला �पता �हणू न �वतःला परमे�रासारखा ठरवीत असत.
19
यावर येशू �यां ना �हणाले, “मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो क� पुत्र �वतः काहीही करू शकत नाही, केवळ तेच जे
तो �प�याला करताना पाहतो, कारण जी जी कायेर्ं �पता करतो ती ती कायेर्ं पुत्रही �याच प्रकारे (त�हेने) करतो; 20 कारण
�पता पुत्रावर प्रेम करतो, आ�ण जी जी कायेर्ं तो �वतः करतो ती सवर् पुत्राला दाखवतो आ�ण तु�हां ला आ�यार्चा ध�ा
बसावा �हणू न �पता यापे�ा अ�धक महान कृ�यें �याला दाखवील;
21
ु ार) हवे �यां ना �जवं त करतो.
कारण जसा �पता मेल�
े यां ना �जवं त उठवतो व जगवतो, तसाच पुत्रही (इ�छे नस
22
�पता कोणाचा �याय देखील करीत नाही, कारण सवर् �याय-कायेर्ं, �प�याने पुत्राला सोपवलेली आहेत; 23 जेणक
े रून
�या प्रकारे सवर् लोक �प�याचा आदर करतात, �या प्रकारे �यां नी पुत्राचा सुद्धा आदर करावा कारण जो पुत्राचा आदर
करीत नाही, तो �याने पुत्राला पाठवलेले आहे �या �प�याचाही आदर करीत नाही.
24
मी तु�हां ला स�य सां गतो क� जो माझे (�श�ण) ऐकून, मला पाठवणा�या परमे�रावर �व�ास करतो अनं त जीवन
1
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�याचेच आहे, �या�यावर दं डाचा हुकूम सोडला जात नाही पण तो तर मरणातू न पार होऊन जीवनात दाखल झालेलाच
आहे;
25
मी तु�हां ला �न��त सां गतो क� तो समय येतो आहे, न�हे आ�ाच आहे जे�हा मुडदे (प्रेत) परमे�रा�या पुत्राचा श�द
(आवाज़) ऐकतील आ�ण जे ऐकतील ते �जवं त होतील, 26 कारण �या प्रकारे �प�याठायी �याचे �वतःचे जीवन आहे,
�याच प्रकारे �याने पुत्रालाही असा अ�धकार �दलेला आहे क� �याने �वतः ठायी �वत:चे जीवन असू द्यावे, 27 इतकेच
केवळ न�हे तर �याला �याय कर�याचा सुद्धा अ�धकार दे�यात आलेला आहे कारण, हेच क� केवळ तोच मनु�याचा
पुत्र (येशू) देखील आहे;
28
या�तव आ�यर् करू नका, कारण आता तो समय येतो आहे क� �जतके कबरेंत आहेत, पुत्राचा श�द ऐकून �जवं त
ु पणाची (भलेपणाची कृ�ये)ं कायेर्ं केलेली आहेत, ते जीवना�या पुनरू�थानाकरता �जवं त
उठतील. 29 �जत�यां नी चां गल
होतील व �जत�यां नी दु�ाई केली आहे, ते दं डा�या पुनरू�थानासाठ� �जवं त होतील;
30
मी �वतःहू न काहीही करू शकत नाही कारण जसे मी ऐकतो तसाच �याय करतो. माझा �याय खरा आहे कारण
मला आपली इ�छा न�हे, तर मला पाठवणा�याची इ�छा पू णर् �हावयास हवी आहे.
31
जर मी आपलीच (�वतःची) सा� �दली तर माझ� सा� खरी नाही. 32 परमे�र आहे जो माझ� सा� देतो, आ�ण
मला ठाऊक आहे क� �याची प्र�येक सा� खरी आहे;
33
तु�ही योहानाला �वचारले आ�ण �याने स�याची सा� �दलेली आहे, 34 परं त ु मी मा�या �वतः�वषयी माणसाची सा�
इ��छत नाही, तरीही या गो�ी मी यासाठ� �हणतो आहे क� तुमचा उद्धार �हावा. 35 योहान एक जळता व चमकणारा
�दवा होता आ�ण �या�या प्रकाशात काही समयापयर्ंत म�न होणे तु�हां ला आवडले;
36
परं त ु मा�याजवळ जी सा� आहे ती योहाना�या सा�ीपे�ा मोठ� आहे. कारण जे कायर् �प�याने पू णर् करावयास मला
सोपवले आहे, अथार्त हीच कायेर्ं जी मी करीत आहे, तीच कायेर्ं या गो�ी�वषयी सा� आहेत क� �प�याने मला
पाठवलेले आहे.
37
�पता �याने मला पाठवले आहे, सा� �दली आहे परं त ु तु�ही �याचा श�द कधी ऐकलाही नाहीये आ�ण �याचे रूपही
पा�हलेले नाहीये. 38 तु�ही �प�याचे वचन आप�या अं तःकरणात दृढ राखू न ठे वीत नाही कारण �याने �याला पाठवले
आहे, �या�यावर तु�ही �व�ास ठे वीत नाही;
39
तु�ही बायबलम�ये शोधता, कारण तु�ही समजता क� �यात तु�हां ला अनं त जीवन �मळते. या �याच गो�ी आहेत
�या माझ� सा� देतात, 40 तरीपण जीवन प्रा� कर�यासाठ� तु�ही मा�याजवळ येऊ इ��छत नाही.
41
माणसां कडू न आदर �मळवू न घे�याची माझ� इ�छा नाहीये. 42 पण मला ठाऊक आहे क� तुम�या ठायी परमे�राचे
प्रेम नाहीये.
43
मी आप�या �प�या�या नां वाने आलो आहे, तरी तु�ही मला ग्रहण करीत नाही. जर एखादा आप�या �वतः�याच
नां वाने आला तर तु�ही �याला �वीकाराल;
44
तु�ही �व�ास कसा ठे वू शकाल? एकमेकां पासू न तु�ही आदर इ��छता, परं त ु सवर्श्रे� परमे�रातफेर् जो आदर आहे,
�याची तु�हां ला इ�छा नसतेच मुळ�.
45
असे समजू नका क� �प�यासमोर मी तुम�यावर दोष लावेन. तुम�यावर दोष लावणारा तर तो आहे, अथार्त मोशे
�यावर तु�ही भरं वसा ठे वला होता; 46 कारण जर तु�ही मोशेवर �व�ास ठे वला असता, तर मा�यावरही �व�ास ठे वला
असता कारण �याने मा�या�वषयी �ल�हलेले आहे. 47 पण जर �याने �ल�हले�या गो�ींवर (वचन) तु�ही �व�ास ठे वीत
नाही तर मा�या वचनां वर �व�ास कसा ठे वाल?"
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यानं तर येशू गालीला�या अथार्त �त�बयार्�या सरोवराकाठ� गेले. 2 �यां �याबरोबर लोकां ची एक मोठ� गदीर् चालू
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लागली, कारण जी अद्भुते ं येशू आजा�यां साठ� प्रगट करीत, ती ते पाहत असत.
3
येशू डोंगरावर चढू न आप�या �श�यां बरोबर तेथे बसले. 4 यहू द्यां चा व�हां डण सण जवळ होता.
5
मग येशूंनी आपली दृ�� वर करून, एक प्रचं ड गदीर् आप�याजवळ येताना पा�हली व �फ�ल�पाला �हटले, "आपण
�यां �या खा�यासाठ� भाकरी कोठून �वकत आणा�या?" 6 पण ही गो� �यां नी �फ�ल�पाला पारख�याकरता �हटली होती,
कारण �यां ना ठाऊक होते क� ते �वतः काय करणार आहेत.
7
�फ�ल�पाने �यां ना उ�र �दले, “दोनशे �दनारां ची भाकर �यां �यासाठ� पुरेशीही होणार नाही, क� �यां तून प्र�येकाला
थोडी थोडी तरी खाता यावी, ते श�य तरी आहे काय?"
8
�यां �या �श�यां पक
ै � �शमोन पेत्राचा भाऊ अं �द्रया �यां ना �हणाला, 9 “येथे एक मुलगा आहे, �या�याजवळ पां च
जवा�या भाकरी व दोन मासे आहेत, परं त ु इत�या लोकां साठ� �याने काय होईल?”
10
येशू �हणाले, “लोकां ना बसवा.” �या�ठकाणी पु�कळसे गवत होते. मग ते लोक जे सुमारे पाच हजार पुरूष होते,
खाली बसले.
11
मग येशूंनी भाकरी घेत�या आ�ण आभार मानू न बसले�यां ना �या वाटू न �द�या, �याचप्रमाणे मास�यां तून �यां ना हवे
�ततके वाढले.
12
जे�हा ते खाऊन तृ� झाले ते�हा येशू आप�या �श�यां ना �हणाले, “�यां तील काहीही फेकले जाऊ नये �हणू नच
उरलेले तुकडे गोळा करा”.
13
�यां नी तुकडे गोळा केले आ�ण जवा�या पां च भाकरी खा��यानं तर, उरले�यां �या बारा टोप�या भर�या.
14
मग जो चम�कार येशूंनी केला तो पाहू न लोक �हणू लागले, "क� जो सं दे�ा जगात येणार होता तो खात्रीने हाच
आहे."
15
येशूंनी ओळखू न घेतले, क� ते मला राजा कर�यासाठ� धर�या�या बेतात आहेत, ते�हा ते एकटेच डोंगरावर �नघू न
गेले.
16
सं �याकाळ� �यां चे �श�य समुद्राकाठ� गेले. 17 ते बोटीत चढू न समुद्रापलीकडे कफणर्हूमास जाऊ लागले. �या वेळ�
अं धार झालेला होता, आ�ण असे झाले क� येशू अजू नही �यां �याकडे आलेले न�हते. 18 समुद्रात ज़बरद�त-बेफाम
वा�यामुळे लाटा उंच जाऊ लाग�या. 19 व�हवू न ते सुमारे तीनचार मैल पुढे �नघू न गेले, ते�हा �यां नी येशूंना समुद्रावरून
चालताना आ�ण बोटीजवळच येताना पा�हले आ�ण ते �याले.
20
परं त ु येशू �यां ना �हणाले, “मी आहे! �भऊ नका.”
21
�यानं तरच ते येशूंना बोटीत घे�याकरता तयार झाले आ�ण लगेच ती बोट �या जागेवर पोहचली जेथे �यां ना जावयाचे
होते.
22
दुस�या �दवशी लोकसमुदाय जो समुद्रापलीकडे उभा होता, पा�हले क� येथे एक बोट सोडू न आणखी कोणतीच
छोटी बोट नाहीये. येशू आप�या �श�यां समवेत �या बोटीत न�हते पण केवळ �यां चे �श�य गेले होते. 23 तरीही �या जागी
प्रभू ं नी आभार मान�यानं तर �यां नी भाकरी खा��या हो�या, �याच जागी काही लहान मचवे (बोटी) �त�बयार्हून आले.
24
�हणू न लोकां नी जे�हा पा�हले क� येथे येशूही नाहीत व �यां चे �श�य देखील नाहीत, ते�हा ते सुद्धा लहान लहान बोटीत
चढले आ�ण येशूंना शोधीत शोधीत कफणर्हूमास पोचले. 25 समुद्रापलीकडे येशूंना भेट�यावर ते �हणाले, “अहो गुरूजी,
आपण येथे के�हा आलात?”
26
येशूंनी �यां ना उ�र देऊन �हटले, “मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो, क� तु�ही मला यासाठ� शोधत नाहीये क� तु�ही
आ�यर्कम ेर्ं पा�हली पण केवळ यासाठ�, क� तु�ही भाकरी खाऊन तृ� झाला; 27 नाश होणा�या अ�ासाठ� पिरश्रम करू
नका पण �या अ�ासाठ� जे अनं त जीवनापयर्ंत �टकणारे आहे. जे अ� मनु�याचा पुत्र तु�हां ला देईल �या�याकरता श्रम
करा, कारण �पता अथार्त परमे�राने �या�यावर �श�ा मारलेला आहे.”
28
ते येशूंना �हणाले, “परमे�राची कायेर्ं कर�यासाठ� आ�ही काय करावे?”
29
येशू �हणाले, “परमे�राचे कायर् हेच होय क� �याने �याला पाठवलेले आहे �या�यावर तु�ही �व�ास करावा".
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नं तर ते येशूंना �हणाले, “मग आपण कोणते �च�ह दाखवता क� ते पाहू न आ�ही आप�यावर �व�ास करावा?
आपण कोणते कायर् प्रगट करता? 31 आम�या पू वर्जां नी जं गलात मा�ा खा�ा, जसे �ल�हले आहे क�, �याने �यां ना
खा�यासाठ� '�वगार्तून भाकर' �दली."
32
येशू �यां ना �हणाले, मी तु�हां ला स�य सां गतोः “मोशेने तु�हां ला ती भाकर �वगार्तून �दलेली न�हती, पण माझा �पता
तु�हां ला �वगार्तून खरी भाकर देतो, 33 कारण परमे�राची भाकर तीच आहे जी �वगार्तून उतरून लोकां ना जीवन देते.”
34
मग ते येशूंना �हणाले, “प्रभू जी, आ�हां ला ही भाकर सवर्दा देत रहा”.
35
येशू �यां ना �हणाले, “जीवनाची भाकर मी आहे. जो मा�याजवळ येईल तो कधी भुकेला राहणार नाही आ�ण जो
मा�यावर �व�ास धरील तो कधी ता�हेला होणार नाही; 36 परं त ु मी तु�हां ला �हटले होते क� तु�ही मला पा�हलेही आहे,
तरीही �व�ास ठे वीत नाही,
37
जे काही �पता मला देतो, ते सवर् मा�याजवळ येईल आ�ण जो कोणी मा�याजवळ येईल, �याला मी कधीही
घालवू न लावणार नाही;
38
कारण मी आपली इ�छा न�हे, पण मला पाठवणा�या परमे�राची इ�छा पू णर् कर�याकरता �वगार्तून उतरलो आहे.
39
मला पाठवणा�याची इ�छा ही आहे, क� जे कां ही �याने मला �दले आहे �यां तून मी काहीही हरवू नये, परं त ु ते
शेवट�या �दवशी पु�हा �जवं त उठवावे; 40 कारण मा�या �प�याची इ�छा ही आहे, क� जो कोणी पुत्राला पाहील आ�ण
�या�यावर �व�ास ठे वील �याला सावर्का�लक जीवन (अनं त जीवन) �मळावे, आ�ण मी �याला शेवट�या �दवशी पु�हा
�जवं त उठवीन.” 41 मग यहू दी येशूं�वषयी कु रकु र करू लागले कारण �यां नी �हटले होते, “क� जी भाकर �वगार्तून
उतरलेली आहे ती मी आहे.”
42
ते सवर् �हणाले, “हा योसेफाचा पुत्र येशू नाहीये काय, �या�या आईबापाला आपण ओळखतो? मग तो कसे �हणतो
क� मी �वगार्तून उतरलो आहे?”
43
येशूंनी �यां ना उ�र �दले, “आपसात कु रकु र करू नका. 44 कोणीही मा�याकडे तोवर येऊ शकत नाही, जोवर मला
पाठवणारा �पता �याला खेचून घेत नाही आ�ण मी �याला शेवट�या �दवशी �जवं त उठवीन, 45 सं दे�ट्यां �या लेखात असे
�ल�हले आहे, क� ‘ते सवर् परमे�रातफेर् �शकवलेले असतील.’ �याने �प�याचे ऐकले आ�ण जो �शकला तो मा�याजवळ
येतो. 46 असे नाही क� �प�याला कोणी पा�हले आहे पण जो परमे�रापासू न आहे, केवळ �यानेच �प�याला पा�हले आहे;
47
मी तु�हां ला स�य सां गतो क� जो कोणी �व�ास ठे वतो अनं त जीवन �याचेच आहे. 48 जीवनाची भाकर मी आहे.
49
तुम�या पू वर्जां नी जं गलात मा�ा खा�ा आ�ण ते मेले. 50 ही ती भाकर आहे जी �वगार्तून उतरलेली आहे, यासाठ� क�
मनु�याने �त�यातू न खावे आ�ण मरू नये. 51 जीवनाची भाकर जी �वगार्तून उतरली ती मी आहे.जो कोणी या भाकरीतू न
खाईल तो सवर्काळ �जवं त राहील व जी भाकर मी जगा�या जीवनासाठ� देणार आहे ती माझा देह आहे.”
52
यावर यहू दी वाद�ववाद करून आपसां त भां डू लागले क�, “हा मनु�य आ�हां ला, आपला देह खावयास कसा काय
देऊ शकतो?”
53
येशू �यां ना �हणाले, “मी तु�हां ला स�य सां गतो क� जोवर तु�ही मनु�या�या पुत्रा�या देहां तून खाणार नाही आ�ण
�याचे र� �पणार नाही, तोवर तुम�याठायी जीवन नाही, 54 पण जो मा�या देहां तून खातो आ�ण माझे र� �पतो, अनं त
जीवन �याचेच आहे व मी शेवट�या �दवशी �याला पु�हा �जवं त उठवीन; 55 कारण वा�त�वकिर�या 'माझे मां स'
खा�याचा पदाथर् आहे, आ�ण खरेच 'माझे र�' �प�याचे पेय आहे. 56 जो मा�या देहां तून खातो व माझे र� �पतो, तो
मा�याम�ये ��थर रहातो आ�ण मी �या�यात. 57 जसे मला �जवं त �प�याने पाठवलेले आहे व मी �प�यामुळे �जवं त आहे,
तसेच मला जो खाईल तोही मा�यामुळे �जवं त राहील. 58 जी भाकर �वगार्तून उतरली ती हीच आहे, तुम�या
पू वर्जां सारखे न�हे क� खा�े आ�ण तरीही मरण पावले, जो कोणी ही भाकर खाईल तो सवर्दा �जवं त (जगेल) राहील.”
59
या गो�ी येशूंनी कफणर्हूमा�या एका आराधनालयात उपदेश देताना सां �गत�या. 60 �हणू न ते ऐकून �यां �या
�श�यां पक
ै � अनेकां नी �हटले, “ही गो� एक कटु-स�य आहे, �तचा �वीकार कोण करू शकतो?”
61
येशूंनी आप�या मनात ओळखू न घेतले, क� माझे �श�य या �वषयावर आपसां त कु रकु र करीत आहेत �हणू न �यां नी
30
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�यां ना �वचारले, “तु�हां ला ही गो� अडखळण आणणारी वाटते काय? 62 आ�ण मनु�याचा पुत्र जेथे पू वीर् होता, तेथे
�याला वर जाताना तु�ही पाहाल तर तुमचे काय होईल? 63 आ�मा हा जीवनदायक आहे, देहां पासू न काहीही लाभ
नाहीये. �या गो�ीं (वचने)ं मी तु�हां ला सां �गत�या �या आ�मा आहेत आ�ण जीवनही, 64 पण तुम�यापैक� पु�कळ असे
आहेत जे �व�ास करीत नाहीत.” कारण येशूंना आधीपासू नच प�े ठाऊक होते क� �व�ास न ठे वणारे कोण आहेत
आ�ण कोण �यां ना धरून देईल.
65
ते पुढे �हणाले, “�हणू न मी तु�हां ला सां �गतले होते क� जोपयर्ंत �प�याकडू न एखाद्याला हे वरदान �दले जात नाही,
तोपयर्ंत तो मा�याजवळ येऊ शकत नाही.”
66
यावर �यां �या �श�यां पक
ै � अनेक लोक परत गेले आ�ण �यानं तर �यां �याबरोबर रा�हले नाहीत.
67
ते�हा येशू �या बारां ना �हणाले, “काय तु�हां लाही परत जा�याची इ�छा आहे?”
68
�शमोन पेत्राने �यां ना उ�र �दले, “अहो, प्रभू जी, आ�ही कोणाकडे जावे? अनं त जीवना�या गो�ी केवळ
आप�याचजवळ आहेत 69 व आ�ही �व�ास ठे वला आ�ण ओळखू न घेतले आहे क� परमे�राचे ‘प�वत्र जण’ आपणच
आहात.”
70
येशू �यां ना �हणाले, “मी तु�हां बारा जणां ना �नवडू न घेतलेले नाही काय? तरीपण तुम�यापैक� एक मनु�य सैतान
आहे.”
71
असे �वधान येशूंनी �शमोन इ�कयोर्त याचा मुलगा यहू दा�वषयी केलेले होते, कारण हाच तो �या बारा जणां पक
ै �
एक होता, �याने येशूंना धरून दे�याचा �प�छा पुरवला होता.
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या गो�ी घड�यानं तर येशू गालीलात सेवाकायर् करीत रा�हले. यहू दी �यां ना �जवे मार�याचा प्रय�न करीत होते
�हणू नच ते यहू दीयात लोकां �या नजरेआड राहू इ��छत होते. 2 �या �दवसां त यहू द्यां चा मं डपाचा सण जवळ आलेला
होता.
3
या�तव �यां चे भाऊ �यां ना �हणाले, "येथून यहू दीयात �नघू न जा, जेणक
े रून जी कामे ं आपण करता ती आप�या
4
�श�यां ना सुद्धा पाहता यावी, कारण जो लपू न काम करील आ�ण तरीही प्र�सद्ध होऊ इ��छल असा कोणीही नसेलच
मुळ�.” 5 कारण येशूंचे भाऊ सुद्धा �यां �यावर �व�ास ठे वीत न�हते.
6
ते�हा येशू �यां ना �हणाले, “माझा समय अजू नही आलेला नाहीये परं त ु आता हा समय तुमचाच आहे. 7 जग
तुम�याशी वैर करू शकत नाही परं त ु ते माझा द्वेष करते, कारण मी �या�वरूद्ध अशी सा� देतो क� �याची कृ�यें दु�ाईची
आहेत. 8 तु�ही सणासाठ� जा, मी आता येणार नाही कारण आतापयर्ंतही माझा समय पू णर् झालेला नाहीये.”
9
�यां �याशी असे बोलू न येशू गालीलातच रा�हले. 10 परं त ु जे�हा �यां चे भाऊ सणासाठ� �नघू न गेले ते�हा येशू तेथे
उघडपणे न�हे तर जपू न (सावध) गेले.
11
�या�ठकाणी यहू दी येशूंचा शोध करून असे �हणू लागले, "क� तो कोठे आहे?"
12
लोकां म�ये �यां �या�वषयी पु�कळशा गो�ी बोल�या जात हो�या. काही �हणत होते, “तो चां गला मनु�य आहे”,
इतर काही �हणत होते क� “नाही, तो लोकां ना भ्रमात पाडतो.” 13 तरीही यहू द्यां �या भी�तमुळे कोणताही मनु�य
�यां �या�वषयी प्रगट रूपाने बोलत न�हता.
14
जे�हा �यां �या सणाचे अधेर् �दवस आटोपले ते�हा येशू प्राथर्नाभवनात जाऊन उपदेश करू लागले. 15 यावर,
यहू द्यां नी आ�यर् करून �हटले, “येशूला हे �ान न �शकताही कसे आले?”
16
येशूंनी �यां ना उ�र �दले, “माझा उपदेश माझा नाहीये पण मला पाठवणा�याचा आहे. 17 जर एखादा �या�या
इ�छे प्रमाणे चाल�याची इ�छा बाळगीत असेल, तर तो या उपदेशा�वषयी ओळखू न घेईल क� तो परमे�रापासू न आहे
�कंवा मा�यापासू न. 18 जो �वतःतफेर् काही बोलतो, तो �वतःचीच प्रशं सा इ��छतो पण जो आप�या पाठवणा�याची
1
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प्रशं सा इ��छतो तोच खरा आहे, व �या�याम�ये काहीही खोटे नाहीये. 19 मोशेने तु�हां ला �नयमशा�त्र �दले न�हते काय?
तरीपण तुम�यापैक� कोणीही �नयमशा�त्रानुसार आचरण करीत नाही, तु�ही मला का �जवे मारू पाहता?”
20
लोक �हणाले “तु�याठायी दु�ा�मा आहे, कोण तुला �जवे मार�याची इ�छा करतोय?”
21
येशू उ�र देऊन �हणाले, “मी एक कायर् केले आ�ण तु�ही सवर् आ�यर् करता! 22 याच कारणामुळे मोशेने तु�हां ला
सुंतेची आ�ा केली आहे (ती मोशेपासू न आहे असे नाही तर ती तुम�या पू वर्जां पासू न चालत आलेली आहे), तु�ही
श�बाथ �दवशी मनु�याची सुंता करता. 23 जे�हा श�बाथ �दवशी मनु�याची सुंता केवळ यासाठ�च केली जाते, क�
मोशे�या �नयमशा�त्राची आ�ा टळू नये, मग तु�ही मा�यावर का रागावता क� मी श�बाथ �दवशी एका मनु�याला
पू णर्तः बरे केले? 24 तोंड पाहू न �याय करू नका परं त ु प्रामा�णकपणे �याय करा.”
25
ते�हा �कतीतरी यरूशलेमकर �हणू लागले, “हा तोच आहे ना, �याला �जवे मार�याचा प्रय�न केला जातो आहे?
26
पण आता मात्र तो पहा, उघड उघड बोलतो आहे आ�ण �याला कोणी काही �हणत नाहीये. अ�धका�यां नी स�य
जाणू न घेतले व ओळखले आहे काय, क� हाच �ख्र�त (मशीहा) आहे? 27 कारण �याला आपण ओळखतो क� तो
कोण�या घरा�याचा (खानदान) आहे, पण जे�हा मशीहा येईल ते�हा कोणालाही कळणार नाही क� तो कोठला आहे?”
28
मग येशू प्राथर्नाभवनात उपदेश करून पुकारुन मोठ्याने �हणाले, “तु�ही मला ओळखता आ�ण मी कोठला आहे हे
देखील जाणता. मी �वतःहू न आलो नाहीये,मला पाठवणारा �पता खरा आहे पण �याला तु�ही ओळखीत नाही, 29 मी
�याला ओळखतो कारण मी �या�यापासू न आहे आ�ण �यानेच मला पाठवले आहे.”
30
हे ऐकून �यां नी येशूंना धर�याचा प्रय�न केला, तरी एकानेही �यां �यावर हात टाकला नाही, कारण �यां चा समय
तोवर आलेला न�हताच. 31 लोकसमुदायातू न पु�कळ लोकां नी �यां �यावर �व�ास ठे वला आ�ण �हणू लागले, “जे�हा
मशीहा येईल, ते�हा 'या येशूने' प्रगट केले�या आ�यर्कमार्ंपे�ा तो अ�धक अद्भुते ं प्रगट करील काय?”
32
येशूं�वषयी लोकां नी गु�पणे केले�या गो�ी परू�यां नी ऐक�या व महायाजक आ�ण परू�यां नी येशूंना धर�यासाठ�
�शपाई पाठवले.
33
हे पाहू न येशू �हणाले, “मी आणखी थोडा वेळ तुम�याबरोबर आहे, �यानं तर मी �या�याकडे �नघू न जाणार �याने
मला पाठ�वले, 34 तु�ही मला शोधाल पण मी सापडणार नाही आ�ण जेथे मी आहे तेथे तु�ही येऊ शकत नाही.”
35
यहू दी आपसां त �हणू लागले, “हे कोठे जाणार आहेत क� आपण �यां ना शोधू शकणार नाही, जे ग्रीक लोकां म�ये
पां गले�या अव�थेत (भटके) राहतात, �यां �याकडे ते जातील काय, ग्रीक लोकां नाही ते उपदेश करणार काय?
36
�यां �या या �हण�याचा अथर् तरी काय क� तु�ही मला शोधाल, पण मी सापडणार नाही व जेथे मी आहे तेथे तु�ही येऊ
शकत नाही?”
37
मग सणा�या शेवट�या �दवशी जो मु�य �दवस आहे, येशू उभे झाले व �यां नी लोकां ना मोठ्याने (भारद�तपुकार)�हटले, “जर कोणी ता�हेला आहे तर �याने मा�याकडे येऊन �यावे, 38 बायबलम�ये �ल�हले आहे �याप्रमाणे, जो
मा�यावर �व�ास ठे वील �या�या आतू न जीवन - जला�या नद्या वाहतील.” 39 येशूंनी हे श�द �या आ��या�वषयी �हटले,
जो �यां �यावर �व�ास करणारे प्रा� करणार होते, आ�मा तोवर उतरलेला न�हता, कारण येशू आप�या गौरवमय
उंचीवर पोचले न�हते.
40
ते�हा गदीर्तून काही लोकां नी या गो�ी ऐकून �हटले, “खरोखर हाच तो सं दे�ा आहे”, 41 इतर दुसरे �हणाले, “हा
मशीहा आहे," पण काही जण �हणाले, “का? मशीहा गालीलातू न येईल काय?" 42 बायबलम�ये असे �ल�हलेले नाहीये
काय,क� 'मशीहा दावीदा�या वं शातू न आ�ण जेथे दावीद रहात होता, �या बेथलेहेम गावातू न येतील?'
43
ु े लोकां त फूट पडली. 44 �यां पक
�हणू न येशूंमळ
ै � अनेक लोक �यां ना धरू पाहात होते, पण कोणीही �यां �यावर हात
45
टाकला नाही. �शपाई, मु�ययाजक आ�ण परू�यां कडे आले व ते �शपायां ना �हणाले, “तु�ही �याला का आणले
नाही?”
46
�शपाई उ�र देऊन �हणाले, “कोणताही मनु�य कधीही असे (अशा गो�ी) बोललेला नाहीये."
47
परूशी �यां ना �हणाले, "तु�हां लाही भ्रम झाला आहे काय?’ 48 अ�धकारी �कंवा परूशी यां �यापैक� कोणीतरी
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�यां �यावर �व�ास ठे वलेला आहे काय? 49 परं त ु जे �नयमशा�त्र जाणत नाहीत (माहीत) ते दं डपात्र आहेत.”
50
�नकदेम (जो आधी येशूंकडे आला होता व �यां �यापैक� एक होता) �यां ना �हणाला, 51 “जोवर एखाद्या मनु�याचे
आधी ऐकून-जाणू न घेत नाही क� तो काय करतो आहे, तोवर आपले �नयमशा�त्र �याला दोषी ठरवते काय?”
52
�यां नी �याला उ�र �दले, “तु�ही सुद्धा गालीलाचे आहा काय? शोधा आ�ण पहा, क� गालीलातू न कोणताही सं द�
े ा
प्रगट �हावयाचा नाही.”
53
�यानं तर सवर् लोक आपआप�या घरी �नघू न गेले.
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परं त ु येशू जैतून डोंगरावर गेल,े 2 आ�ण सकाळ� पु�हा प्राथर्नाभवनात आले. ते�हा सवर् लोक �यां �याजवळ आले, व
ते बसू न �यां ना उपदेश करू लागले.
3
मग असे झाले क� धा�मर्क पं डीत (�ानी) व परूशी एका �त्रीस घेऊन आले, जी �यां नी गैरकायदेशीर यौनसं बंधात
पकडली होती आ�ण �तला म�ये उभे करून ते येशूंना �हणाले, 4 “गुरूजी ही �त्री �य�भचार करताना पकडली गेली
आहे, 5 �नयमशा�त्रात मोशेने आ�हां ला आ�ा �दली आहे क� अशा ��त्रयां ना दगडमार कर�यात यावा, या �त्री�वषयी
आपण काय �हणता?”
6
येशूंना पारख�यासाठ� ही गो� �यां नी �हटली होती जेणक
े रून �यां �यावर दोष लाव�याची एखादी सं धी लाभावी. पण
येशू ओणवे होऊन ज�मनीवर बोटाने �लहू लागले.
7
ते �यां ना �वचारीत रा�हले असताच येशूंनी सरळ उभे राहू न �यां ना �हटले, “तुम�यापैक� जो �नरपराध असेल ,�यानेच
�तला सवर्प्रथम दगड मारावा." 8 पु�हा येशू खाली वाकून ज�मनीवर बोटाने �लहू लागले.
9
पण हे ऐकताच मोठ्यां पासू न लहानां पयर्ंत एक एक करून सवर्चे सवर्च �नघू न गेले व येशू एकटे रा�हले. ती �त्रीही
तेथेच (म�ये) उभी होती. 10 येशूंनी सरळ उभे राहू न �तला �वचारले, “ते सवर् कोठे गेले? तु�यावर कोणीही दं डा�ा
ठरवली नाही काय?”
11
ती �हणाली, “प्रभू जी, कोणीच नाही,” येशू �तला �हणाले, “मी पण तुला दं डा�ा ठरवीत नाही, जा आ�ण पु�हा
अपराध करू नको.”
12
येशू प्राथर्नाभवनातील लोकां ना पु�हा एकदा �हणाले, “जगाचा प्रकाश मी आहे, जो कोणी माझे अनुसरण करतो तो
अं धारात चालणार नाही परं त ु तो जीवनाचा प्रकाश �मळवू न घेईल.”
13
परूशी �यां ना �हणाले, “आपली सा� आपण �वतःच देत आहात, आपली सा� खरीखुरी (ठ�क) नाहीये.”
14
येशूंनी �यां ना उ�र �दले, “मी आपली सा� �वतःच देत असलो तरीही माझ� सा� नीटशी आहे, कारण मला
ठाऊक आहे क� मी कोठून आलो आहे व कोठे जाणार आहे, परं त ु तु�हां ला ठाऊक नाहीये क� मी कोठून आलो आहे
�कंवा कोठे जाईन; 15 तु�ही तोंड पाहू न �याय करता, मी कोणाचाही �याय करीत नाही 16 आ�ण समजा मी �याय केलाच,
तरीही माझा �याय खरा (स�ा) आहे कारण मी एकटा नाहीये, पण मी आहे व मा�याबरोबर �पता आहे �याने मला
पाठवले. 17 तुम�या धा�मर्क पु�तकातही �ल�हले आहे,'क� दोन लोकां ची सा� �मळून ती प�� ठरते.' 18 एक�कडे मी
�वतः आपली सा� देतो, व दुसरीकडे �याने मला पाठवलेले आहे तो �पता माझ� सा� देतो.”
19
ते येशूंना �हणाले, “आपला �पता कोठे आहे?” येशूंनी उ�र �दले, “तु�ही मलाही ओळखीत नाही व मा�या
�प�यालाही ओळखीत नाही, जर तु�ही मला ओळखले असते तर मा�या �प�यालाही जाणले असते.”
20
या गो�ी �यां नी प्राथर्नाभवनात उपदेश करताना, भं डार घराजवळ �हट�या, तरीपण कोणीही �यां ना धरले नाही,
कारण �यां चा समय अजू नही (आ�ाही) आला न�हता.
21
येशू पु�हा �यां ना �हणाले, “मी जातो आहे, तु�ही मला शोधाल व �मा प्रा� के�या�वनाच (अ��य ठराल) या
दु�नयेतूने �नघू न जाऊन नेहमीसाठ� चालते �हाल (सं पाल) परं त ु जेथे मी जातो तेथे तु�ही येऊ शकत नाही.”
1
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असे ऐकून यहू दी �हणाले, “तो �वतःला मारून टाक�ल काय? कारण तो �हणतो आहे क� जेथे मी जातो, तेथे तु�ही
येऊ शकत नाही?”
23
येशू �यां ना �हणाले, “तु�ही पृ�वीवरचे आहा, मी वरचा आहे, तु�ही जगाचे आहा, मी जगाचा नाहीये, 24 �हणू न मी
तु�हां ला �हटले क� तु�ही मराल, कारण जर तु�ही मा�यावर �व�वास करणार नाही तर तुम�यासाठ� कोणतीही आशा
नाहीये."
25
ते येशूंना �हणाले, “आपण कोण आहात?” येशू �यां ना �हणाले, “मी तोच आहे जो सुरवातीपासू न तु�हां ला सां गीत
आलो आहे, 26 तुम�या�वषयी मला पु�कळ काही बोलावयाचे आहे आ�ण फैसला �यावयाचा आहे, परं त ु मला
पाठवणारा �पता खरा आहे, व मी �या�यापासू न जे काही ऐकले आहे तेच जगातील लोकां ना सां गतो.”
27
�या लोकां ना कळलेच नाही क� आम�याशी येशू �प�या�वषयी बोलत आहेत.
28
ते�हा येशू �हणाले, “जे�हा मला तु�ही उंच जागी वर धराल, ते�हा तु�ही जाणू न �याल क� मीच मनु�याचा पुत्र
आहे. मी �वतःहू न काही करीत नाही पण मा�या �प�याने जसे �शकवले �याप्रमाणेच या गो�ी बोलतो. 29 मला
पाठवणारा �पता मा�याबरोबर आहे, �याने मला एकटे राहू �दले नाहीये. मी नेहमी तेच कायर् करतो �याद्वारे तो प्रस�
होतो.”
30
येशू या गो�ी बोलत असतानाच �कतीतरी लोकां नी �यां �यावर �व�ास ठे वला.
31
ते�हा �यां �यावर �व�ास ठे वणा�या यहू द्यां ना येशू �हणाले, “मा�या �शकवणीठायी परमे�राद्वारे �नधार्िरत केले�या
(ठर�वलेली) नै�तक सीमां चे, जर तु�ही उ�ं घन करणार नाही तर कायम �टकून रहाल व खरोखरीच माझे �श�य ठराल.
32
तु�हां ला स�य कळे ल, व ते तु�हां ला �वतं त्र करील.”
33
ते येशूंना �हणाले, “आ�ही तर अब्राहामा�या वं शाचे आहोत आ�ण कधी कोणाचे गुलाम झालो नाही, मग आपण
असे कसे �हणता क� तु�ही �वतं त्र �हाल?”
34
येशूंनी �यां ना उ�र �दले, “मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो क� जो अपराध करतो तो अपराधाचा गुलाम आहे.
35
गुलाम नेहमी घरात रहात नाही पण पुत्र सवर्दा रहातो. 36 �हणू न जर पुत्र तु�हां ला �वतं त्र करील तर तु�ही खरोखर
�वतं त्र �हाल. 37 मला ठाऊक आहे क� �मळे नाशी होतात �हणू नच तु�ही मला �जवे ं मारू पाहाता. 38 मी तेच सां गतो जे मी
आप�या �प�याकडे पा�हलेले आहे, आ�ण तु�ही तेच करीत असता जे तु�ही तुम�या �प�यापासू न ऐकले आहे.”
39
�यां नी येशूंना उ�र �दले, “आमचा �पता तर अब्राहाम आहे.” येशू �यां ना �हणाले, “जर तु�ही अब्राहामाचे सं तान
असता तर अब्राहामासारखी कायेर्ं केली असती. 40 परं त ु तु�ही मला �जवे ं मारावयाचे पाहाता, पण अब्राहामाने असे केले
न�हते. मी तु�हां ला परमे�रापासू न ऐकलेली स�य वचने ं सां �गतली, 41 तु�ही तुम�या �प�यासारखी कामे ं करता.” ते
येशूंना �हणाले, “आ�ही �य�भचारापासू न ज�मलो नाहीये कारण आमचा एक �पता आहे, अथार्त परमे�र.”
42
येशू �यां ना �हणाले, “जर परमे�र तुमचा �पता असता तर तु�ही मा�यावर प्रेम केले असते. मी परमे�रातू न �नघू न
आलो आहे, मी �वतःहू न आलो नाहीये पण परमे�राने मला पाठवलेले आहे; 43 तु�ही माझ� वचने ं समज�याचा प्रय�न
का करीत नाही? यासाठ�च क� माझ� वचने ं ऐकू शकत नाही. 44 तु�ही तुमचा �पता सैतान यापासू न आहा आ�ण �याचीच
लालसा तु�ही पू णर् करू इ��छता; तो तर प्रारं भापासू न खू नी आहे, तो स�यावर ��थर रा�हला नाही कारण �या�याठायी
स�य नाहीच मुळ�. जे�हा तो खोटे बोलतो ते�हा आप�या �वभावानुसारच बोलतो, कारण तो खोटा आहे, न�हे
खोट्याचा (लबाडीचा) बापच आहे. 45 पण मी स�य बोलतो �हणू नच तु�ही मा�यावर �व�ास ठे वीत नाही.
46
तुम�यातील कोण मला अपराधी ठरवतो आहे? जर मी स�य बोलतो तर तु�ही मा�यावर �व�ास का ठे वीत नाही?
47
जो परमे�रापासू न असतो तो परमे�राची वचने ं ऐकतो, पण तु�ही यासाठ� ऐक�त नाही कारण तु�ही परमे�रापासू न
नाहीच!”
48
हे ऐकून यहू दी �यां ना �हणाले, “आपण शोमरोनी आहात व आप�याठायी दु�ा�मा आहे, असे आ�ही यो�यच बोलत
नाही काय?”
49
येशूंनी उ�र �दले, “मा�यात दु�ा�मा नाहीये, पण मी आप�या �प�याचा मान राखतो व तु�ही माझा अपमान करीत
22
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आहा. 50 मला आपली प्र�त�ा (नां व) नकोय. होय, पण एक आहे �याला ती हवी आहे आ�ण जो �याय करतो, 51 मी
तु�हां ला स�य स�य सां गतो क�, जर एखादा मनु�य माझे वचन मा�य करील, तर तो अनं त काळापयर्ंत मरण पाहणार
नाही.”
52
यहू दी �यां ना �हणाले, “आता आ�ही खरेच जाणू न घेतले आहे क� आप�यात दु�ा�मा आहे. अब्राहाम मेला आ�ण
सं दे�े सुद्धा मेले आ�ण आपण �हणता, क� जो कोणी मा�या वचनां चे पालन करील तो अनं तकाळापयर्ंत मरणाची चव
चाखणार नाही! 53 आमचा �पता अब्राहाम मेला आ�ण सं द�
े ेही मेले, तर मग आपण �यां �यापे�ाही श्रे� आहात काय?
आपण �वतःला काय ठरवीता आहात?”
54
येशूंनी उ�र �दले, “जर मी माझे गौरव �वतःच केले तर माझा म�हमा काहीही नाहीये. �या�या�वषयी तु�ही तुमचा
�पता अस�याचा दावा करता, तोच माझे गौरव करणारा माझा �पता आहे. 55 तु�ही मात्र �याला ओळखीत नाही पण मी
�याला जाणतो. जर मी असे �हटले क� मी �याला ओळखीत नाही तर मी देखील तुम�यासारखा लबाड ठरेन, परं त ु मी
�याला नीट ओळखतो व �याची वचने ं मा�य करतो. 56 तुमचा �पता अब्राहाम माझा �दवस पाह�या�या आशेत प्रचं ड
म�न होता, �याने पा�हले आ�ण तो आनं �दत झाला.”
57
यहू दी �यां ना �हणाले, “अद्याप आपण प�ास वषार्ंचेही झाला नाही तरीही �हणता क� आपण अब्राहामाला पा�हलेले
आहे?”
58
येशू �यां ना �हणाले, “मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो क� अब्राहाम उ�प� हो�यापू वीर्च, अथार्त अब्राहम उ�प�
(ज�म) �हावा, �याही पू वीर् मी आहे.”
59
मग �यां नी येशूंना मार�यासाठ� दगड उचलले, परं त ु येशू �यां �यामधू न �नसटले व मं �दराबाहेर �नघू न गेले.
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एकदा येशूंनी आं धळा असलेला एक मनु�य पा�हला.
�याला पाहू न �यां �या �श�यां नी �यां ना �वचारले, “गुरूजी, हा मनु�य आं धळा का ज�मला?, �या�या �कंवा �या�या
आईबापा�या एखाद्या चुक�मुळे?”
3
येशूंनी उ�र �दले, “�या�या �कंवा �या�या आईबापा�या कोण�याही चुक�मुळे नाही, पण असे यासाठ� झाले क�
परमे�राची कृ�यें �या�याठायी प्रगट �हावीत. 4 �या परमे�राने मला पाठवले आहे �याची कायेर्ं �दवसा-ढव�या करणे
गरजेचे आहे; अशी रात्र येणार आहे �ज�यात (जे�हा) कोणीही कायर् करू शकत नाही. 5 जोवर मी जगात आहे, तोवर मी
जगाचा प्रकाश आहे.”
6
असे बोलू न येशू ज�मनीवर थुंकले व थुंक�ने माती ओली केली, ती घेऊन �या आं ध�या�या डो�यां वर लावली,
7
येशू �याला �हणाले, “जा �शलोह�या त�यात धुऊन घे” (�याचा अथर् पाठवलेला असा आहे). ते�हा �याने तसेच केले
व डोळस होऊन परत आला.
8
ते�हा शेजारी व �यां नी आधी �याला भीक मागताना पा�हले होते �हणू लागले, “हा तोच नाही काय जो बसू न भीक
मागीत असे?”
9
पु�कळ जण �हणाले, “हा तोच आहे.” दुसरे लोक �हणाले, “नाही” परं त ु हा �या�यासारखाच आहे. �याने �हटले,
“मी तोच आहे.”
10
मग ते �याला �वचारू लागले, “तुझे डोळे कसे उघडले?”
11
�याने उ�र �दले, “येशू नां वा�या एका मनु�याने माती ओली करून मा�या डो�यां वर लावली व मला �हटले क�
�शलोहावर जाऊन धुऊन घे, मी तसेच केले आ�ण पाहू लागलो आहे.”
12
�यां नी �याला �वचारले, “तो कोठे आहे?” तो �हणाला, “मला ठाऊक नाही.”
13
मग जो पू वीर् आं धळा होता �याला, �यां नी परू�यां कडे आणले. 14 येशूंनी �याचे डोळे �या �दवशी बरे केले होते, तो
1
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श�बाथाचा �दवस होता.
15
मग परू�यां नीही �याला �वचारले, “तुझे डोळे कसे उघडले?” तो �यां ना �हणाला, “�या मनु�याने मा�या डो�यां वर
ओली माती लावली, मग मी ती धुतली आ�ण आता डोळस (दृ�� आली) झालो आहे.”
16
हे ऐकून पु�कळ परूशी �हणाले, “हा मनु�य परमे�रापासू न नाहीये, कारण तो श�बाथ �दवसाचे पालन करीत
नाही,” इतर दुसरे �हणाले, “अपराधी मनु�य अशा प्रकारचे �च�ह कसे करू (दाखवू ) शकतो?” याच कारणा�तव
�यां �यात फूट पडली.
17
ते लोक �या मनु�याला �हणाले, “�याने तुझे डोळे उघडले �या�या�वषयी तू काय �हणतोस?” तो �हणाला, “तो
सं दे�ा आहे.”
18
�याचे डोळे उघडले होते �याचे आईबाप बोलावू न यहू द्यां नी �या�या आं धळे पणा�वषयी �यां ना �वचारले, जे�हा
�यां नी सां �गतले क� तो आं धळाच ज�मला होता, ते�हा �यां नी �व�ास केला नाही. 19 �यां नी �यां ना �वचारले, “आता तो
कसा पाहू लागला आहे?”
20
ते �हणाले, “आ�हां ला इतकेच ठाऊक आहे क� आमचा मुलगा आं धळा ज�मला होता, 21 पण आ�हां ला हे ठाऊक
नाही क� तो आता कसा पाहू लागला आहे व हे सुद्धा माहीत नाही क� कोणी �याचे डोळे उघडले, तो शहाणा आहे
�यालाच �वचारा, तो आप�या�वषयी �वतःच सां गेल.”
22
�या�या आईबापाने असे �प�ीकरण यासाठ� �दले, कारण ते यहू द्यां ना भीत होते. ते यहू दी आपसां त एकमत झाले
होते, क� जो �हणेल क� येशू ‘मशीहा’ आहे तो आराधनां लयातू न बाहेर काढला जाईल. 23 �हणू नच �याचे आईबाप
�हणाले क� तो शहाणा आहे �यालाच �वचारा.
24
मग �यां नी �या आं ध�याला दुस�यां दा बोलावले व �याला �हटले, “परमे�राची �तु�त कर, आ�हां ला ठाऊक आहे
क� तो मनु�य दु� आहे.”
25
�याने उ�र �दले, “मला ठाऊक नाही क�, तो दु� आहे वा नाही, मी केवळ एकच गो� जाणतो क� मी आं धळा
होतो आ�ण आता पाहू लागलो आहे.”
26
�यां नी �याला पु�हा �वचारले, “�याने तुला काय केले? आ�ण तुझे डोळे कसे उघडले?”
27
तो �यां ना �हणाला, “मी तु�हां ला सां �गतलेलेच आहे आ�ण तु�ही ऐकले नाही, मग पु�हा दुस�यां दा का ऐकू
इ��छता? तु�ही देखील �यां चे �श�य �हावयाची इ�छा बाळगता काय?”
28
ते�हा ते �याला बरेवाईट बोलू न �हणाले, “तू च �याचा �श�य हो, आ�ही मोशेचे �श�य आहोत, 29 आ�हां ला ठाऊक
आहे क� परमे�र मोशेशी बोलला पण या मनु�याला आ�ही ओळखीत नाही क� तो कोठून आला आहे;”
30
तो �यां ना �हणाला, “ही तर आ�यार्ची गो� आहे क� तु�ही �याला ओळखीत नाही क� तो कोठला आहे, तरी �याने
माझे डोळे उघडले, 31 आप�याला ठाऊक आहे क� परमे�र चुक�ची चालचलणू क (अनै�तक वतर्न) असणा�यां चे
ऐक�त नाही, पण जर कोणी परमे�री मागार्वर चालू न यो�य वतर्न करीत असेल तर खात्रीने तो �याचे एकतो. 32 जगा�या
प्रारं भापासू न असे कधी ऐकलेले (ऐ�कवात) नाही, क� कोणीही ज�मां धाचे डोळे उघडले असावे, 33 हा मनु�य जर
परमे�रापासू न नसता तर तो काहीही करू शकला नसता.”
34
ते �याला �हणाले, “तुझा ज�म अपराधां त झालेला आहे आ�ण तू आ�हां ला काय �शकवतोस?” व �यां नी �याला
बाहेर हाकलू न �दले.
35
येशूंनी ऐकले क� �यां नी �याला बाहेर घालवले आहे, जे�हा �या�याशी �यां ची भेट झाली ते�हा येशू �हणाले, “तू
परमे�रा�या पुत्रावर �व�ास ठे वतो काय?”
36
तो �हणाला, “प्रभू जी तो कोण आहे क� मी �यावर �व�ास ठे वावा?”
37
येशू �याला �हणाले, “तू �याला पा�हलेले आहे व जो तु�याशी बोलत आहे, तोच आहे.”
38
तो �हणाला, “प्रभू जी, मी �व�ास ठे वतो” व �याने येशूंना दं डवत घातले.
39
ते�हा येशू �याला �हणाले, “मी या जगात �यायासाठ� आलो आहे, यासाठ� क� जे पाहू शकत नाहीत �यां नी पहावे
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व �यां ना �दसते �यां नी आं धळे �हावे.”
40
जे परूशी �यां �याबरोबर होते, �यां नी या गो�ी ऐकून येशूंना �हटले, “आ�हीही आं धळे आहोत काय?”
41
येशू �यां ना �हणाले, “तु�ही आं धळे असता तर अपराधी नसता, पण तु�ही �हणता क� आ�हां ला �दसते �हणू नच
तुमचे अपराध कायम (जसे आहेत तसे) राहतात.”

10

मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो, “क� जो कोणी मेढ
ं वाड्यात दाराने प्रवेश करीत नाही पण दुस�या वेग�या मागार्ने
2
प्रवेश करतो तो चोर व दरोडे खोर आहे, परं त ु जो दारातू न आत प्रवेश करतो, तोच मेढ
ं रां चा मेढ
ं पाळ आहे.
3
�या�यासाठ� द्वारपाळ दार उघडतो व मेढ
ं रें �याचा आवाज ऐकतात. तो आप�या मेढ
ं रां ना �यां ची नां वे घेऊन हाक
4
मारतो व बाहेर घेऊन जातो. तो आपली सवर् मेढ
ं रें बाहेर काढू न, �यां �या पुढे पुढे चालतो व मेढ
ं रें �या�या मागे-मागे
5
चालतात कारण ती �याचा आवाज ओळखतात. मेढ
ं रें पर�या माणसा�या मागे जाणार नाहीत पण �या�यापासू न दू र
पळतील, कारण ती अनोळ�यां ची हाक ओळखीत नाहीत.”
6
येशूंनी �यां ना हा दृ�ां त सां �गतला, पण ते समजू शकले नाही क� येशू �यां �याशी काय बोलू इ��छत आहेत. 7 या�तव
येशू पु�हा �यां ना �हणाले, “मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो क� मेढ
ं रां चे दार मी आहे, 8 �जतके मा�या आधी आले, ते
सवर् चोर व लुटारू होते, पण मेढ
ं रां नी �यां चे ऐकले नाही. 9 दार मी आहे, जर कोणी मा�याद्वारे आत प्रवेश करील तर तो
मु�� �मळवील आ�ण आत बाहेर, येजा करील व �याला चारा �मळे ल. 10 चोर इतर कोण�याही कामासाठ� न�हे परं त ु
केवळ चोरी करावयास, घात करावयास आ�ण नाश करावयास येतो, मी यासाठ� आलो क� �यां ना जीवन प्रा� �हावे
आ�ण प्रचं ड �वपुलपणाचे जीवन �मळावे;
11
उ�म मेढ
ं पाळ मी आहे, उ�म मेढ
ं पाळ मेढ
ं रां साठ� आपला प्राण देतो. 12 मजू र जो मेढ
ं पाळही नाही व मेढ
ं रां चा
मालकही नाही, तो लां डगा येताना पाहू न मेढ
ं रें सोडू न पळून जातो, लां डगा झडप घालू न मेढ
ं रें पां गवू न टाकतो, 13 मजू र
यासाठ� पळून जातो कारण तो केवळ मजू र आहे, �याला मेढ
ं रां ची काळजी नसतेच मुळ�. 14 उ�म मेढ
ं पाळ मी आहे,
15
�या प्रकारे �पता मला ओळखतो �याच प्रकारे मी �प�याला ओळखतो, �याप्रमाणेच मी आपली मेढ
ं रें ओळखतो व
माझ� मेढ
ं रें मला ओळखतात, मी मेढ
ं रां साठ� आपला प्राण देतो.
16
माझ� आणखी इतर मेढ
ं रें आहेत, जी या मेढ
ं वाड्यातील नाहीत मी तीही घेऊन येणे गरजेचे आहे, ती माझा आवाज
ऐकतील, मग 'एकच कळप आ�ण एकच मेढ
ं पाळ' असेल; 17 �पता मा�यावर यासाठ� प्रेम करतो कारण मी आपला प्राण
देतो, याकरताच क� तो पु�हा परत �यावा. 18 कोणी माझा प्राण मा�यापासू न �हसकून घेत नाही, पण मी तो �वतःच
देतो, मला तो दे�याचाही अ�धकार आहे आ�ण तो परत घे�याचाही ह� आहे, ही आ�ा मला मा�या �प�यापासू न
�मळालेली आहे.”
19
ु े , यहू दी लोकां त पु�हा एकदा फूट पडली. 20 �यां �यापैक� बरेच लोक �हणू लागले क�, “येशूंठायी
या गो�ींमळ
दु�ा�मा आहे व तो वेडा आहे, �याचे का ऐकता?” 21 इतर लोक �हणाले, “या गो�ी अशा मनु�या�या नाहीत �याम�ये
दु�ा�मा असतो, दु�ा�मा आं ध�यां चे डोळे उघडू शकतो काय?”
22
यरूशलेमेत समपर्णाचा सण झाला, आ�ण ऋतू �हवा�याचा होता. 23 येशू प्राथर्नाभवनात शलमोना�या व�हां ड्यात
�फरत होते.
24
�या वेळ� यहू द्यां नी येऊन व वेढा घालू न �यां ना �वचारले, “आपण आ�हां ला कोठवर पेचात (शं का) ठे वणार? जर
आपण ‘मशीहा’ आहात तर आ�हां ला �प�पणे तसे सां गा.”
25
येशूंनी उ�र �दले, “मी तु�हां ला तसे सां �गतलेलेच आहे, पण तु�ही मा�य करीतच नाही कारण जी कायेर्ं मी आप�या
�प�या�या नां वाने करतो, ती कायेर्ंच माझ� सा� आहेत, 26 तु�ही याकरता �व�ास ठे वत नाही कारण तु�ही मा�या
मेढ
ं रां पक
ै � नाहीच मुळ�;
1
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माझ� मेढ
ं रें माझा आवाज ऐकतात व मी �यां ना ओळखतो, ती माझ� आ�ा (मा�य) पाळतात, 28 मी �यां ना अनं त
जीवन देतो, आ�ण ती कधीही नाश पावणार नाहीत, व कोणीही ती मा�या हातू न �हसकून घेणार नाहीत. 29 मा�या
�प�याने मला ‘ती’ �दलेली आहेत, माझा बाप सवार्ंपे�ा महान आहे, व कोणी ती �प�या�या हातां तून �हसकू (खेचून
ओढू ) शकत नाही, 30 मी व �पता एक आहोत.”
31
असे ऐकताच, यहू द्यां नी येशूंना दगडमार कर�यासाठ� पु�हा दगड उचलले.
32
ते�हा येशू �यां ना �हणाले, “मी तु�हां ला आप�या �प�याकडील बरीच भलेपणाची कृ�यें दाखवली, �यां पक
ै � नेम�या
ु े , तु�हा मला दगड मारीत आहा?”
कोण�या कृ�यां मळ
33
ु े आ�ही आप�याला दगडमार करीत नाहीये, परं त ु परमे�राची �नं दा
यहू दी �हणाले, “भ�या �हतकारक कृ�यां मळ
के�यामुळे आ�ण यासाठ� सुद्धा क� तु�ही मनु�य असू न आप�या �वतःला परमे�र (तु�य) करता आहात.”
34
येशू �यां ना �हणाले, “तुम�या धा�मर्क पु�तकां त �ल�हले नाहीये काय क� मी �हटले तु�ही प्रभू आहा? 35 परमे�राने
‘�या’ सवार्ंना परमे�र �हटले, ‘�या प्र�येकापयर्ंत’ परमे�राचे वचन पोहचले (आ�ण प�वत्र बायबलचे वचन रद्द व लोप
पावू शकत नाही); 36 आ�ण �याला �प�याने प�वत्र ठरवू न जगात पाठवलेले आहे, �याला तु�ही �हणता क� तु�ही �नं दा
करता आहा आ�ण यावरून काय, क� मी �हणालो मी परमे�राचा पुत्र आहे? 37 जर मी मा�या �प�याचे कायर् करीत
नसेन तर मा�यावर �व�ास ठे वू नका, 38 पण जर मी ते करतो तर तु�ही मा�यावर �व�ास ठे वायचा नसला तरी, �या
कायार्ंवर �व�ास ठे वा यासाठ� क� तु�ही ओळखू न �यावे व तु�हां ला कळावे क� �पता मा�याम�ये व मी �प�याम�ये
आहे.”
39
मग �यां नी पु�हा येशूंना पकड�याचा प्रय�न केला परं त ु येशू �यां �या हाती लागले नाहीत (�नसटले). 40 �यानं तर ते
यादनेर् े�या पलीकडे �याच जागी गेले, जेथे योहान आधी बा���मा करी व तेथेच रा�हले.
41
अनेक लोक �यां �याकडे जाऊन �हणत होते क� योहानाने तर कोणतेही �च�ह दाखवले नाही, पण जे काही योहानाने
येशूं�वषयी सां �गतले होते ते सवर् खरे होते. 42 आ�ण तेथे अनेक लोकां नी येशूंवर �व�ास ठे वला.
27
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मरीया आ�ण �तची बहीण माथार् यां �या गावी अथार्त बेथानीत लाजर नां वाचा एक मनु�य आजारी होता. 2 ही तीच
मरीया होती �जने प्रभू ं वर अ�र घालू न �यां चे पाय आप�या केसां नी पुसले होते, लाजर �तचाच भाऊ होता,
3
�हणू न �या�या ब�हणींनी येशूंना सं देश पाठवला क� “प्रभू जी आपण �याला प्रेम करता, तो आजारी आहे.”
4
हे ऐकून येशू �हणाले, “हा आजार मरणासाठ� न�हे पण परमे�रा�या म�हमेसाठ� आहे, यासाठ� क� �याद्वारे
परमे�रा�या पुत्राचे गौरव �हावे”.
5
येशू, माथार्, �तची बहीण मरीया व लाजरावर प्रेम करीत होते. 6 �हणू न जे�हा येशूंना कळले क� तो आजारी आहे
ते�हा �या �थानी ते होते, तेथे आणखी दोन �दवस थां बले
7
यानं तर येशू �श�यां ना �हणाले, “या चला आपण पु�हा यहू दीयात जाऊ.”
8
�श�य �यां ना �हणाले, “गुरूजी आताच यहू दी आप�याला दगडमार करू पाहात होते आपण पु�हा तेथेच जाऊ
इ��छता काय?”
9
येशू �हणाले, “�दवसाचे बारा तास नसतात काय? जो �दवसा चालतो तो ठे चाळ�त नाही, कारण तो या जगाचा
प्रकाश पाहतो. 10 पण जो कोणी आपसुकच रात्री चालतो, �याला ठे च लागते कारण �याम�ये प्रकाश नाही.”
11
येशू असे बोलले व �यानं तर �यां ना �हणाले, “आपला �मत्र लाजर झोपी गेला आहे परं त ु मी �याला जागे कर�यास
जातो आहे.”
12
हे ऐकून �श�य �यां ना �हणाले, ‘प्रभू जी, जर तो झोपला आहे तर जागा होईल.”
13
येशू �या�या मरणा�वषयी बोलले होते, पण �यां ना वाटले क� येशू लाजरा�या झोपे�वषयी बोलले आहेत.
1
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�हणू न येशूंनी �यां ना �प�पणे सां �गतले, “लाजर मेला आहे पण 15 मी तुम�यामुळे आनं दी आहे क� मी तेथे न�हतो
जेणक
े रून तु�ही �व�ास ठे वावा (ठे वता यावा) .आता या, आपण �या�याकडे जाऊ.”
16
ते�हा थोमा जो �ददुम �हणवतो, आप�याबरोबर�या �श�यां ना �हणाला, “चला आपण देखील �यां �याबरोबर
मर�यासाठ� जाऊ या.” 17 तेथे गे�यावर येशूंना ही बातमी कळली क� लाजराला कबरेत ठे वून चार �दवस झालेले
आहेत. 18 बेथानी हे गाव यरूशलेमेपासू न फ� दोन मैल दू र होते. 19 �या �थानी पु�कळ यहू दी माथार् व मरीया यां ना,
भावाबद्दल सां �वन (शां �त) दे�यासाठ� आले होते. 20 येशूं�या आगमनाची खबरबात ऐकून माथार् येशूंना भेट�यास गेली
परं त ु मरीया घरीच बसू न रा�हली.
21
माथार् येशूंना �हणाली, “प्रभू जी, जर आपण येथे असता तर माझा भाऊ कधीच मेला नसता, 22 आ�ण आता सुद्धा
मला ठाऊक आहे क� जे काही आपण परमे�राला मागाल, परमे�र आप�याला देईल.”
23
येशू �तला �हणाले, “तुझा भाऊ �जवं त होईल.”
24
माथार् �यां ना �हणाली, “मला ठाऊक आहे क� शेवट�या �दवशी, पुनरू�थाना�या समयी तो �जवं त उठे ल.”
25
येशू �तला �हणाले, “पुनरू�थान व जीवन मीच आहे, जो कोणी मा�यावर �व�ास ठे वतो, तो जर मेला असला
तरीही जगेल. 26 जो कोणी �जवं त आहे आ�ण मा�यावर �व�ास ठे वतो तो अनं तकाळापयर्ंत मरणार नाही, यावर तू
�व�ास ठे वते काय?”
27
माथार् येशूंना �हणाली, “होय प्रभू जी, मी �व�ास धरलाच आहे क� परमे�राचा पुत्र मशीहा जो जगात येणार होता ते
आपणच आहात.”
28
असे �हणू न ती गेली आ�ण आपली बहीण मरीया �हला बोलावू न �हणाली, “गुरूजी येथेच आहेत व तुला बोलवीत
आहेत.”
29
हे ऐकताच मरीया लगेच उठून येशूंकडे �नघाली. 30 (तोवर येशू, गावात पोहचले न�हते, पण �याच �थानी होते, जेथे
माथेर्ने �यां ची भेट घेतली होती). 31 काही यहू दी जे मरीयेबरोबर �त�या घरी गेले व �तला �दलासा देत होते, �या सवार्ंनी
पा�हले क� मरीया ताबडतोब उठून बाहेर गेलल
े ी आहे आ�ण ती �वलाप करावयास कबरेकडे जाते आहे असे समजू न, ते
देखील �त�या मागे जाऊ लागले.
32
�या वेळ� मरीया तेथे येशूंकडे पोहचली �या वेळ� �यां ना पाहता �णीच, �यां �या पायां शी पडू न �यां ना �हणाली,
“प्रभू जी, जर आपण येथे असता तर माझा भाऊ मेला नसता.”
33
जे�हा येशूंनी �तला व �त�याबरोबर�या यहू दी लोकां ना रडतां ना पा�हले, ते�हा आ��याठायी ते उदास आ�ण
�याकूळ होऊन �हणाले, “तु�ही �याला कोठे ठे वलेले आहे?” 34 ते येशूंना �हणाले, “प्रभू जी, चला पाहू न �या.”
35
येशूंचे अश्रू वाहू लागले.
36
मग हे पाहू न यहू दी �हणू लागले, “पहा, लाजरावर ते �कती प्रेम करीत होते!”
37
परं त ु �यां �यापैक� �कतीतरी लोक �हणाले, “हे, �यां नी आं ध�याचे डोळे उघडले, असे काहीही करू शकले नाही
काय क� तो मेलाच नसता?
38
येशू मनात खू प दुःखी होऊन कबरेवर आले. ती एक गुहा होती व एक धोंड �त�यावर ठे वलेली होती.
39
येशू �हणाले, “धोंड बाजू ला करा.” �या मृताची बहीण माथार् �यां ना �हणाली, “प्रभू जी, आता मात्र �यातू न घाण वास
(दुगध
र्ं ) येत असेल, कारण तो मरून चार �दवस झालेले आहेत.”
40
येशू �तला �हणाले, “मी तुला सां �गतले न�हते काय क� जर तू �व�ास ठे वशील तर परमे�राचे कायर् पाहाशील?”
41
मग �यां नी धोंड काढली. येशूंनी आपली दृ�� वर करून �हटले, “बापा, मी तुझे आभार मानतो क� तू माझे ऐकले
आहे, 42 मला ठाऊक होते क� तू सदैव माझे ऐकतो पण लोकां ची जी गदीर् आजू बाजू ला उभी आहे �यां �यासाठ� मी असे
�हणतो, जेणक
े रून �यां नी �व�ास धरावा क� तू च मला पाठवलेले आहे.”
43
असे �हणू न येशूंनी मोठ्या श�दाने हाक मारून �याला बोलावले, “लाजरा, �नघू न ये.”
44
हे ऐकून जो मेला होता, तो हातपाय बां धलेला असा, बाहेर �नघू न आला, �याचे तोंड कापडाने गुं डाळलेले होते. येशू
14
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लोकां ना �हणाले, “�याची बं धने उघडा व �याला जाऊ द्या.”
45
�या वेळ� मरीयेबरोबर जे यहू दी आले होते, तसेच �यां नी येशूंचे हे कृ�य पा�हले होते �यां पक
ै � अनेकां नी येशूंवर
46
�व�ास ठे वला. परं त ु �यां �यापैक� पु�कळ लोक परू�यां कडे गेले व �यां ना येशूं�या कायार्ंची खबर कळवली.
47
यावर मु�य याजक व परू�यां नी मु�य सभे�या लोकां ना एकत्र करून �हटले, “आपण हे काय करीत आहोत? हा
मनु�य �कतीतरी �च�हे ं करतो आहे. 48 जर आपण �याला असेच सोडू न �दले तर मात्र सवर् जण �या�यावर �व�ास
ठे वतील आ�ण रोमन लोक येऊन आपली पदे ं (�थान) �हसकतील आ�ण लोकां वर अ�धकारही दाखवतील.”
49
मग �यां �यापैक� कयफा नां वाचा एक पुरूष जो �या वषार्चा मु�य पुरो�हत होता, �यां ना �हणाला, “तु�हां ला काहीच
माहीत नाहीये, 50 �शवाय तु�ही असा �वचार देखील करीत नाहीये क� आम�यासाठ� हेच �हतकारक आहे, क� सबं ध
रा�ट्र नाश पाव�याऐवजी, आप�या लोकां साठ� एकाच मनु�याने मरावे.”
51
असे तो �वतःहू न (आपुसक) बोलला न�हता पण �या वषार्चा प्रमुख याजक अस�या�या ना�याने, �याने
भ�व�यवाणी केली क� येशू �या रा�ट्रासाठ� आपला प्राण देतील, 52 केवळ �याच रा�ट्रासाठ� न�हे तर या कारणासाठ�
सुद्धा, क� परमे�राचे इकडे �तकडे पां गलेले सं तान येशूंनी एकत्र करावे. 53 �या �दवसापासू नच ते येशूंना �जवे मार�याचे
षडयं त्र रचू लागले.
54
याच कारणा�तव येशू, �या समयापासू न यहू द्यां म�ये उघडपणे �दसले नाही, पण ते तेथून जं गलाजवळ�या देशात,
एफ्राईम नां वा�या नगरास �नघू न गेले व आप�या �श�यां बरोबर तेथेच राहू लागले.
55
यहू दी लोकां चा व�हां डण सण जवळ होता व बरेच लोक, व�हां डण सणाआधी �वतःला शुद्ध करून घे�यासाठ�
गावातू न यरूशलेमस
े गेले. 56 ते येशूंना शोधू लागले आ�ण प्राथर्नाभवनात उभे राहू न आपसां त �हणू लागले, “तु�हां ला
काय वाटते, येशू व�हां डण सणास येणार नाहीत काय?”
57
मु�य याजक व परू�यां नी अशी आ�ा �दलेली होती क� जर एखाद्याला ठाऊक असेल क� येशू कोठे आहेत, तर
�याने खबर द्यावी �हणजे �यां ना धरून घेता यावे.
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मग येशू व�हां डणा�या सहा �दवस अगोदर जेथे लाजर होता तेथे अथार्त बेथानीस आले, याच लाजराला येशूंनी
मेल�
े यां तून �जवं त केले होते. 2 तेथे �या लोकां नी येशूंसाठ� भोजन तयार केले आ�ण माथार् सेवा करीत होती; जे
येशूंबरोबर जेवावयास बसलेले होते �यां �यापैक� लाजरही एक होता. 3 �या वेळ� मरीयेने जटामां सीचे अधार् लीटर,
बहुमू�य सुगंधी अ�र आणू न येशूं�या पायां वर ओतले, व आप�या केसां नी �यां चे पाय पुसले. जटामां सी�या सुगंधाने
सं पूणर् घर दरवळले (भरून गेल)े ;
4
परं त ु �यां �या �श�यां पक
ै � यहू दा इ�कयोर्त नां वाचा �श�य जो �यां ना धरून देऊ इ��छत होता �हणू लागला, 5 “हे
अ�र तीनशे चां दी�या ना�यां त �वकून गरीबां ना का दे�यात आले नाही?”
6
असे तो यासाठ� बोलला न�हता कारण �याला गरीबां ची �चं ता होती, पण यासाठ� क� तो चोर होता, व
�या�याजवळ �यां ची �पशवी असे, �यात जे काही घातले जात असे तो काढू न घेत असे.
7
येशू �हणाले, “�तला राहू द्या बरे! मला �या �दवशी पुरले जाईल, �या �दवसासाठ�च �तने असे केले आहे, 8 कारण
गरीब तुम�याबरोबर सवर्दा असतात ,परं त ु मी तुम�यासोबत नेहमी राहणार नाही.”
9
यहू द्यां पक
ै � सवर्सामा�य लोकां ना कळले क� येशू तेथे आहेत, आ�ण लोक केवळ येशूंसाठ�च न�हे तर जो लाजर
येशूंनी मेले�यां तून उठवल होता, �याला पाहाता यावे यासाठ�ही आले होते. 10 �हणू न मु�य पुरो�हतां नी लाजराला सुद्धा
�जवे मार�याची योजना आखली, 11 कारण �या�यामुळे बहुतक
े यहू दी येशूंवर �व�ास ठे वू लागले.
12
दुस�या �दवशी सणाला आले�या पु�कळ लोकां नी असे ऐकून क� येशू यरूशलेमस
े येणार आहेत, 13 खजुरी�या
झाव�या घेत�या व येशूंना भेट�यास �नघाले आणी ते मोठ्याने घोषणा करू लागले, “होसा�ा! ध�य इ�त्राएलाचे राजे,
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जे प्रभू �या नां वाने येत आहेत!” 14 येशूंना गाढवीचे एक �शं गरू (�पलू ) �मळाले व ते �या�यावर बसले. 15 जसे �ल�हले
आहे, ‘सीयोने�या क�ये (इ�त्राएली लोक) �भऊ नको. पहा, तुझे राजे गाढवी�या �शं गरावर बसू न (आगमन करीत) येत
आहेत!’
16
�यां चे �श�य प्रथम या गो�ी समजले न�हते पण जे�हा येशूंचे गौरव प्रगट झाले ते�हा �यां ना आठवले, क� हे
�यां �या�वषयीच �ल�हलेले होते आ�ण लोक �यां �याशी तसेच वागले होते. 17 मग गदीर्तील लोक जे �या समयी
येशूंबरोबर होते, अशी सा� देऊ लागले क� येशूंनी लाजराला कबरेतून बोलावू न मेले�यां तून �जवं त केले होते. 18 याच
कारणामुळे लोक �यां ना भेटावयास आले होते, कारण �यां नी ऐकले होते क� येशूंनी असे आ�यर्कमर् प्रगट केले आहे.
19
�हणू न परूशी आपसां त �हणू लागले, “जरा �वचार करा क� तु�ही काहीही करू शकणे, केवळ अश�य झाले आहे.
पहा, जग येशूंवर �व�ास ठे वू लागले आहे.”
20
�या सणात, भजन-गायन करावयास आले�या लोकां म�ये अनेक ग्रीक लोक होते. 21 गालीलातील बेथसैदा येथे
राहणा�या �फ�ल�पाकडे येऊन �यां नी �याला �वनं ती केली क� “महोदय, आ�ही येशूंना भेटू इ��छतो.”
22
�फ�ल�पाने येऊन अं �द्रयाला �या�वषयी सां �गतले, मग �या दोघां नी ही खबरबात येशूंना सां �गतली.
23
�या समयी येशू �यां ना �हणाले, “आता तो ‘नेमका समय’ येऊन ठे पला आहे, क� मनु�या�या पुत्राचा म�हमा
�हावा.” 24 मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो, जोवर ग�हाचा दाणा ज�मनीत पडू न मरून जात नाही तोवर तो एकटाच
रहातो, पण जे�हा तो मरतो ते�हा बहुत फळ देतो. 25 जो आपले जीवन �प्रय जाणतो तो ते गमावील, जो या जगात
आपले जीवन अ�प्रय जाणतो, तो अनं तजीवनासाठ� अप�या जीवाचे र�ण करील (राखू न घेईल); 26 जो कोणी माझ�
सेवा करू पाहातो �याने मा�या मागे यावे, व जेथे मी आहे तेथच
े माझा सेवक देखील असेल, जो कोणी माझ� सेवा
27
करील �पता �याचा आदर करील. माझा जीव �याकूळ होतो आहे, �हणू न मी आता काय बोलू ? 28 हे बापा! आता या
�व�श� �णापासू न माझा बचाव कर, पण याच कारणाखातर मी या समयापयर्ंत पोचलो आहे. बापा! आप�या नां वाचे
गौरव कर.” �याच �णी अशी आकाशवाणी झाली, “मी �याचे गौरव (म�हमा) केले आहे, आ�ण तरीही करेन.”
29
तेथे उभे राहू न ऐकणारे लोक �हणाले, “मेघ गजर्ला, दुसरे �हणाले, कोणी �वगर्दूत �यां �याशी बोलला आहे.”
30
यावर येशू �हणाले, “हा श�द मा�यासाठ� नाहीये, पण तुम�यासाठ� आलेला आहे. 31 आता या जगाचा �याय होतो
आहे. या जगाचा अ�धकारी काढू न टाकला जाईल, 32 जर मला पृ�वीवरून उंच केले तर मी सवार्ंना आप�याकडे
ओढू न घेईन.”
33
असे बोलू न �यां नी सां �गतले क� ते कशा प्रकार�या मरणाने मरणार आहेत.
34
हे ऐकून लोक �यां ना �हणाले, “धमार्ची ही बाब आ�ही ऐकली आहे क� मशीहा सवर्दा असतील, मग आपण का
�हणता क� मनु�याचा पुत्र उंच केला जाणे गरजेचे आहे? हा ‘मनु�याचा पुत्र’ कोण आहे?”
35
येशू �यां ना �हणाले, “प्रकाश आता फ� थोडा वेळ तुम�याम�ये आहे. 36 अं धकाराने तु�हां ला वेढून, झाकून टाकू
नये �हणू न जोवर प्रकाश तुम�याबरोबर आहे तोवर कायम चालत रहा, जो अं धकारात चालतो �याला कळत नाही क�
तो कोठे जातो आहे. तु�ही प्रकाशाचे सं तान �हावे �हणू न, जोपयर्ंत प्रकाश तुम�याबरोबर आहे प्रकाशावर �व�ास
करा.” या गो�ी सां गून येशू �नघू न गेले आ�ण �यां �यापासू न लपू न रा�हले.
37
येशूंनी �या लोकां समोर इतक� �च�हे ं दाखवली तरीही �यां नी �यां �यावर �व�ास ठे वला नाही. 38 यासाठ� क� यशया
सं दे�ट्याचे ते वचन पू णर् �हावे जे �याने �हटले, “प्रभू जी, आमचा समाचार कोणी मा�य (�वीकार) केला आहे व प्रभू चे
भुजबळ कोणावर प्रगट झाले आहे?”
39
याच कारणामुळे ते �व�ास करू शकले नाहीत कारण यशयाने पु�हा �हटले
40
क�, “�याने �यां चे डोळे आं धळे आ�ण �यां चे मन कठोर केले, जेणक
े रून असे होता कामा नये, क� �यां नी डो�यां नी
पाहावे, मनाने समजावे, वळावे आ�ण मी �यां ना बरे करावे.”
41
यशया या गो�ी अशासाठ� बोलला कारण �याने येशूंचा म�हमा पा�हला होता व तो �यां �या�वषयी बोलला होता.
42
ु े ते उघडपणे तसे कबू ल करीत न�हते,
अ�धका�यां पक
ै � अनेक लोकां नी येशूंवर �व�ास ठे वला, परं त ु परू�यां मळ
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कारण �यां ना आराधनालयात येऊन भ�तीसाठ� मनाई केली असती व �यां चा ब�ह�कार केला गेला असता, 43 कारण
मनु�याची प्रशं सा �यां ना परमे�रा�या प्रशं सेपे�ा अ�धक �प्रय वाटत होती.
44
येशू मोठ्याने �हणाले, “जो मा�यावर भरं वसा ठे वतो तो मा�यावर न�हे तर मला पाठवणा�या परमे�रावर भरं वसा
ठे वतो, 45 जो मला पाहतो तो परमे�राला पाहतो �याने मला पाठवले आहे. 46 मी जगाचा प्रकाश होऊन आलो आहे
यासाठ� क� जो कोणी मा�यावर �व�ास ठे वतो �याने अं धारात राहू नये. 47 जो कोणी माझे वचन ऐकून ते मा�य करीत
नाही नसेल �याला मी दोषी ठरवीत नाही, कारण मी जगाला दोषी ठरव�यासाठ� न�हे पण �याचा उद्धार कर�यासाठ�
आलो आहे. 48 जो मला तु�छ लेखतो व माझ� वचने ं �वीकार करीत नाही, �याला दोषी ठरवणारा एक आहेः अथार्त ते
वचन जे मी सां �गतले आहे, तेच वचन शेवट�या �दवशी �याला दोषी ठरवील; 49 कारण मी आप�याकडू न हे सवर्
बोललो नाहीये परं त ु �प�याकडू न, �याने मला पाठवले आ�ण आ�ा �दली क� मी काय काय बोलावे. 50 मला ठाऊक
आहे क� �प�याची आ�ा अनं त जीवन आहे, �हणू न मी तसेच बोलतो जसे �प�याने मला सां �गतले आहे.”
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व�हां डणा�या सणापू वीर् येशूंनी जाणू न घेतले, क� माझा समय आलेला आहे क� मी जग सोडू न �प�याजवळ जावे.
�हणू न येशू जगातील आप�या लोकां वर जसे प्रेम करीत होते, तसेच प्रेम शेवटपयर्ंत करीत रा�हले. 2 भोजन सं पताच
सैतान, �शमोनाचा मुलगा यहू दा इ�कयोर्त या�या मनात, येशूंना धरून दे�याचा �वचार घालू न चुकला होताच; 3 ते�हा या
आ�ासनासह क� परमे�र बापाने सवर् काही �यां �या हाती �दलेले आहे व ते परमे�रापासू न आले आहेत आ�ण
परमे�राकडे जाणार आहेत, 4 भोजनानं तर येशूंनी आपला झगा काढला, पं चा (टॉवेल) आप�या कमरेला बां धला,
5
मग पात्रात पाणी भरून ते �श�यां चे पाय धुऊन �याच पं �याने पुसू लागले.
6
येशू जे�हा �शमोन पेत्राजवळ आले ते�हा तो �यां ना �हणाला, “प्रभू जी, आपण माझे पाय धुऊ इ��छता काय?”
7
येशूंनी उ�र �दले, “जे मी करतो आहे ते तुला ठाऊक नाहीये, परं त ु काही समयानं तर तुला समजेल.”
8
पेत्र �यां ना �हणाला, “मी आपणास माझे पाय कधीच धुऊ देणार नाही.” ते ऐकून येशू �याला �हणाले, “जर मी तुला
धुतले नाही तर माझे तु�याबरोबर कोणतेही नाते नाहीये.”
9
�शमोन पेत्र �यां ना �हणाला, “प्रभू जी, मग माझे पायच नाही, तर हात व डोकेही धुवा”
10
येशू �याला �हणाले, “�याचे �ान झालेलेच आहे �याला पायां खेरीज काही धु�याची आव�यकता नाहीये, तो अगदी
�व�छ आहे आ�ण तु�ही सवर् शुद्ध आहा, परं त ु सवर्चे सवर् मात्र नाही”. 11 �यां ना धरून देणारा कोण आहे ते येशू
ओळखीत होते �हणू न ते �हणाले तु�ही सगळे च नाही.
12
�श�यां चे पाय धुऊन झाले ते�हा येशूंनी झगा घातला व ते पु�हा बसले. येशू �यां ना �हणू लागले, “तु�हां स कळले
(समजले) काय , क� मी तुम�याबरोबर काय केले (वागलो) आहे? 13 तु�ही मला गुरू �हणता, प्रभू �हणता, ठ�क
वागता कारण मी तोच आहे; 14 जर मी प्रभू आ�ण गुरू असू नही तुमचे पाय धुतले, तर तु�हीही एकमेकां चे पाय धुवावेत,
15
कारण मी तुम�यापुढे नमू ना ठे वलेला आहे, यासाठ� क� जसे मी तुम�याशी केले (वागलो) तसेच तु�ही सुद्धा करीत
रहा.
16
मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो क� दास आप�या �वामीपे�ा श्रे� नाहीये व पाठवलेला आप�या पाठवणा�यापे�ा
थोर नाहीये. 17 तु�ही या सवर् गो�ी जाणता, मग जर �याचे पालन देखील केले तर तु�ही आशीवार्�दत आहा. 18 मी तु�हा
सवार्ं�वषयी बोलत नाहीये, �यां ना मी �नवडलेले आहे �यां ना मी जाणतोच; पण असे यासाठ� झाले क� प�वत्रशा�त्रातील
(बायबल) ही बाब पू णर् �हावी, क� जो माझ� भाकर खातो �यानेच मा�यावर लाथ उगारली (लाथाडले) आहे. 19 असे
हो�याआधीच, आता मी तु�हां ला सावध करतो आहे, जेणक
े रून जे�हा असे होईल, ते�हा तु�ही �व�ास ठे वावा क� मी
तोच आहे.
20
मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो क� मी �याला पाठ�वला आहे, �याला जो �वीकारतो तो माझा �वीकार करतो,
1
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आ�ण जो माझा �वीकार करतो तो �याने मला पाठवले �याचाही �वीकार करतो”.
21
असे बोलू न, येशू आ��यात अ�व�थ झाले व �यां नी अशी �वाही (सा�) �दली क� मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो,
क� तुम�यापैक� एक जण मला धरून देईल.”
22
येशू कोणा�वषयी असे बोलीत आहेत, या सं शयाने �श�य एकमेकां कडे पाहू लागले. 23 येशूं�या �श�यां पक
ै � एक,
24
�या�यावर �याचे ं प्रेम होते, �यां �या उराशी टेकून बसलेला होता. ते�हा �शमोन पेत्राने �याला इशारा केला, “क� �याने
प्रभू ं ना �वचारावे क� ते कोणा�वषयी बोलीत आहेत.” 25 येशूं�या उराशी टेकूनच �या �श�याने �यां ना �वचारले, “प्रभू जी,
तो कोण आहे?” येशू �हणाले, “मी �याला हा भाकरीचा तुकडा बुचकळून देईन, तोच आहे.”
26
मग �यां नी तुकडा बुचकळून, �शमोनाचा मुलगा यहू दा इ�कयोर्त याला �दला.
27
तुकडा घेताच (�या �णीच) सैतान �या�या आत �शरला, ते�हा येशू �याला �हणाले, “जे तू करतोस ते लगेच
(लवकर) कर.”
28
परं त ु बसले�यां पक
ै � कोणालाच कळले नाही क� येशू �याला असे का बोलले असावेत. 29 यहू दाजवळ �पशवी असे,
�हणू न काहींना वाटले क� जे काही सणासाठ� �वकत �यावयाचे आहे �कंवा गरीबां ना द्यावयाचे आहे ते दे�या�वषयीचे
येशू सां गत आहेत.
30
ते�हा तुकडा घेऊन तो ताबडतोब बाहेर गेला. हा रात्रीचा समय होता.
31
जे�हा तो बाहेर �नघू न गेला ते�हा येशू (बाक� अकरां ना) �हणाले, “मनु�या�या पुत्राचा म�हमा झाला आहे आ�ण
परमे�राचा म�हमा देखील �या�याठायी झाला आहे; 32 परमे�र बाप सुद्धा �वतः ठायी �याचे गौरव करील, न�हे
ताबडतोब करील. 33 मुलां नो, मी आणखी थोडा वेळ तुम�याजवळ आहे, तु�ही मला शोधाल व जसे मी यहू द्यां ना
सां �गतले होते, क� जेथे मी जातो आहे तेथे तु�ही येऊ शकत नाही, तसेच आता मी तु�हां लाही सां गतो आहे,
34
मी तु�हां ला एक नवीन आ�ा देतो, ती ही क� एकमेकां वर प्रेम करा. जसे मी तुम�यावर प्रेम केले आहे ,तसेच
तु�हीही एकमेकां वर प्रेम करा. 35 आपसां त प्रेम राखू न ठे वलेले असेल, तर �याद्वारेच सवार्ंना कळे ल क� तु�ही माझे �श�य
आहा.”
36
�शमोन पेत्र �यां ना �हणाला, “प्रभू जी, आपण कोठे जात आहात?” येशू �हणाले, “जेथे मी जातो आहे, तेथे आता तू
मा�यामागे येऊ शकत नाही, पण यानं तर मात्र तू मा�यामागे येशील.”
37
पेत्र �यां ना �हणाला, “हे प्रभू जी, मी आप�यामागे आता का येऊ शकत नाही? मी तर आप�यासाठ�, आपला प्राण
देखील देईन.”
38
येशूंनी उ�र �दले, “तू मा�यासाठ� आपला प्राण देशील काय? मी तुला स�य स�य सां गतो क� कोंबडा
आरव�यापू वीर्च तू मला तीन वेळा नाकारशील.”
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“तुमचे मन घाबरू नये, तु�ही परमे�रावर भरं वसा ठे वता, मा�यावर सुद्धा �व�ास ठे वा.
मा�या �प�या�या घरी राह�या�या बहुत जागा आहेत. जर राह�या�या जागा नस�या तर मी तु�हां ला तसे सां �गतले
असते, कारण तुम�यासाठ� रहावयाचे तेच �थान तयार कर�यास (प्रबं ध) मी जातो आहे. 3 जर मी जाऊन तुम�यासाठ�
जागा तयार (प्रबं ध झाला क� लगेच) केली तर पु�हा येऊन तु�हां ला आप�या येथे घेऊन जाईन, यासाठ� क� जेथे मी
असेन तेथे तु�ही देखील मा�याबरोबरअसावे (रहावे). 4 जेथे मी जातो तेथील मागर् तु�ही जाणता.”
5
थोमा �यां ना �हणाला, “प्रभू जी, आ�हां ला माहीत नाही◌ेये क� आपण कोठे जात आहात, मग मागर् कसा जाणू न
घेणार?”
6
येशू �याला �हणाले, “मागर् व स�य आ�ण जीवन मीच आहे. मा�याद्वारे आ�या�शवाय कोणी �प�याजवळ पोचू शकत
नाही. 7 जर तु�ही मला ओळखले असते, तर मा�या �प�याला सुद्धा ओळखले असते आ�ण आता तु�ही �याला
1
2
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ओळखता व �याला पा�हले देखील आहे.”
8
�फ�ल�प �यां ना �हणाला, “प्रभू जी, आ�हां स �पता पाहावयाचा (दाखवा) आहे, हेच आ�हां ला पुरेसे आहे.”
9
येशू �याला �हणाले, “�फ�ल�पा, इतके �दवस मी तुम�याबरोबर आहे, तरीही तू मला ओळखीत नाही काय? �याने
मला पा�हले आहे �याने �प�याला पा�हले आहे मग तू का �हणतो क� आ�हां ला �पता पाहावयाचा आहे? 10 तू �व�ास
ठे वीत नाही काय क� मी �प�याम�ये आ�ण �पता मा�याम�ये आहे? या गो�ी �या मी तु�हां ला सां गतो आहे,
आप�यातफेर् सां गत नाहीये, पण �पता मा�याम�ये राहू न �याचे कायर् करतो. 11 मा�यावरच �व�ास ठे वा क� मी
�प�याठायी आ�ण �पता मा�याठायी आहे, नाहीतर �नदान मा�या कृ�यां वरून तरी मा�यावर �व�ास धरा;
12
मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो क� जो मा�यावर �व�ास ठे वतो तो देखील तीच कृ�यें करील जी मी करतो,
�कंबहुना �यां �यापे�ाही महान कृ�यें करील, कारण मी �प�याजवळ जातो आहे. 13 जे काही तु�ही मा�या नां वाने मागाल
मी तेच करेन, जेणक
े रून पुत्राद्वारे �प�याचा म�हमा �हावा. 14 मा�या नां वाने जर तु�ही काही मा�गतले तर मी ते करीन.
15
जर तु�ही मा�यावर प्रेम करीत आहा तर, मा�या आ�ा मा�य कराल (पाळाल).
16
मी �प�याला �वनं ती करीन व तो तु�हां ला आणखी एक साहा�यक देईल यासाठ� क� �याने नेहमी तुम�याबरोबर
रहावे; 17 अथार्त स�याचा आ�मा, जो जग प्रा� करू शकत नाही कारण जग �याला पाहात नाही व ओळखीत देखील
नाही. तु�ही �याला ओळखता कारण तो तुम�याबरोबर रहातो आ�ण तो तुम�याम�ये असेल. 18 मी तु�हां ला
�बनसां �वनाचे असे (�दलासा देत राहीन) सोडणार नाही, मी तुम�याजवळ येतो आहे. 19 आणखी थोडा वेळ रा�हलेला
आहे, �यानं तर जग मला पाहणार नाही परं त ु तु�ही मला पाहाल. मी �जवं त आहे �हणू न तु�ही सुद्धा �जवं त रहाल. 20 �या
�दवशी तु�ही समजू न �याल क� मी आप�या �प�याम�ये आ�ण तु�ही मा�याम�ये व मी तुम�याम�ये आहे;
21
�या�याजवळ मा�या आ�ा आहेत व जो �या आ�ां चे पालन करतो केवळ तोच मा�यावर प्रेम करतो. जो मा�यावर
प्रेम करतो, �या�यावर माझा �पता प्रेम करतो, मी सुद्धा �या�यावर प्रेम करतो आ�ण �वतःला �यावर प्रगट करीन.”
22
�या यहू दाने जो इ�कयोर्त न�हता येशूंना �हटले, “प्रभू , असे का, क� आपण �वतःला आम�यावर प्रगट करू
इ��छता पण जगाला नाही?”
23
येशू �याला �हणाले, ‘जो कोणी मा�यावर प्रेम करील, तो माझ� वचने ं पाळ�ल (मानील), माझा �पता �या�यावर प्रेम
करील, आ�ही �या�याकडे येऊ आ�ण �या�याबरोबर राहू ; 24 जो मा�यावर प्रेम करीत नाही तो माझे वचन मा�य
(पाळ�त) करीत नाही. जे वचन तु�ही ऐकता ते माझे न�हेच मुळ�, पण �प�याचे आहे �याने मला पाठवले आहे. 25 या
गो�ी मी तुम�याबरोबर राहतां ना तु�हां ला सां �गत�या आहेत; 26 परं त ु साहा�यक अथार्त प�वत्र आ�मा जो �पता मा�या
नां वाने पाठवील, तो तु�हां ला सवर् सवर् �शकवील. जे काही मी तु�हां ला सां �गतले �या गो�ींची तु�हां ला आठवण करून
देईल.
27
मी तु�हां ला शां �त देऊन जातो आहे. होय, आपली शां �त तु�हां ला देतो आहे; जग देते तशी शां �त मी तु�हां ला देत
नाही, तुमचे मन घाबरता कामा नये आ�ण तु�ही �याकूळ होऊ नये. 28 तु�ही ऐकले क� मी तु�हां ला सां �गतले क� मी
जातो व तुम�याकडे पु�हा येतो आहे. जर तु�ही मा�यावर प्रेम केले असते तर या गो�ीमुळे आनं दी झाला असता, क� मी
�प�याकडे जातो आहे कारण �पता मा�यापे�ा महान आहे. 29 तसे हो�यापू वीर्च मी तु�हां ला सां �गतलेले आहे, क� जे�हा
असे घडे ल ते�हा तु�ही �व�ास करा. 30 यापुढे मी तुम�याबरोबर आणखी अ�धक बोलणार नाहीये, कारण या जगाचा
स�ाधीश (अ�धकारी) येतो आहे व मा�याम�ये �याचा काहीही अं श (भाग) नाहीच मुळ�; 31 परं त ु असे यासाठ� होते
आहे क� जगाने ओळखू न �यावे क� मी �प�यावर प्रेम करतो, आ�ण �या प्रकारे �प�याने मला आ�ा �दली अगदी तसेच
करतो. उठा, येथून जाऊ या.”
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“द्रा�ाचा खराखुरा वेल मी आहे व माझा �पता माळ� (द्रा�े ं वाढवणारा) आहे, 2 जी फां दी मा�याम�ये असू न फळ
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देत नाही, तो ती कापू न टाकतो. जी फां दी फळ देते, �तने भरघोस फळ द्यावे �हणू न तो �तची काटछाट करतो. 3 जी
वचने ं (�या गो�ी) मी तु�हां ला सां �गतली, �यामुळे तु�ही शुद्ध आहा; 4 तु�ही मा�याम�ये रहा, आ�ण मी तुम�याम�ये
राहीन. फां दी द्रा�लतेत रा�हली नाही तर ती आपसुकच फळ देऊ शकत नाही, तसेच तु�ही सुद्धा जर मा�याम�ये रा�हला
नाही तर फलद्रुप असू शकत नाही. 5 मी द्रा�ाचा वेल आहे, तु�ही फां द्या आहा. जो मा�याम�ये रहातो व मी
�या�याम�ये, तो बहुत फळ देतो. मा�यापासू न वेगळे राहू न तु�ही काही सुद्धा करू शकत नाही; 6 जो कोणी मा�याम�ये
कायम रा�हला नाही तो फां दीसारखा फेकून दे�यात येतो आ�ण वाळून जातो. मग लोक �या डहा�या गोळा करून
अ�नीत फेकतात व �या जळून जातात.
7
जर तु�ही मा�याम�ये ��थरावला व माझ� वचने ं तुम�याम�ये �टकून रा�हली तर हवे ते मागा आ�ण ते तुम�यासाठ�
होऊन जाईल. 8 मा�या �प�याचा म�हमा यामुळे होतो क� तु�ही �वपुल फळ द्यावे, ते�हाच तु�ही माझे �श�य �हाल
(ठराल); 9 जसे �प�याने मा�यावर प्रेम केले, तसेच मी देखील तुम�यावर प्रेम केले आहे, मा�या प्रेमात तु�ही दृढ रहा.
10
जसे मी मा�या �प�या�या आ�ा पाळून �या�या प्रेमात कायम रहातो तसेच तु�हीही मा�या आ�ा पाळ�या तर, मा�या
प्रेमात ��थर रहाल; 11 या गो�ी मी तु�हां ला यासाठ� सां �गत�या आहेत जेणक
े रून माझा आनं द तु�हां म�ये �टकून रहावा
12
व तुमचा आनं द पू णर् �हावा. माझा आदेश असा आहे क� जसे मी तुम�यावर प्रेम केले, तसेच प्रेम तु�ही सुद्धा
एकमेकां वर करा. 13 एखाद्याने आप�या �मत्रां साठ� आपला प्राण द्यावा यापे�ा थोर प्रेम कोणाचे नाहीच मुळ�. 14 �या
गो�ींचा आदेश मी तु�हां ला देतो आहे, �या तु�ही के�या तर तु�ही माझे �मत्र आहा. 15 यापुढे मी तु�हां ला दास �हणणार
नाही कारण दासाला जाणीव नसते क� �याचा �वामी काय करतो आहे, मी तु�हां ला �मत्र �हटलेले आहे कारण मा�या
�प�यापासू न �या गो�ी मी ऐक��या �या सवर् तु�हास सां �गत�या आहेत;
16
तु�ही मला �नवडले नाही परं त ु मी तु�हास �नवडलेले आहे व नेमून �दलेले आहे क� तु�ही जाऊन फळ द्यावे व तुमचे
फळ �टकून रहावे यासाठ� ,क� जे काही तु�ही मा�या नां वाने �प�यास मागाल �याने तु�हां ला द्यावे. 17 या गो�ींची आ�ा
मी तु�हां ला यासाठ� देतो क� तु�ही एकमेकां वर प्रेम करावे, 18 जर जग तुम�याशी वैर करते तर तु�हां ला ठाऊक आहे क�
�याने तुम�या आधी मा�याशीही वैर केले. जग आप�या लोकां वर प्रेम करते. 19 तु�ही जगाचे असता तर �याने तुम�यावर
प्रेम केले असते, तु�ही जगाचे नाही पण मी तु�हां ला जगातू न �नवडले आहे �हणू न ते तुम�याशी वैर करते. 20 मी तु�हां ला
सां �गतले होते क� दास आप�या �वामीपे�ा श्रे� नसतो, ते वचन नेहमी �मरणी असू द्या; जर �यां नी मला छळले आहे
तर तु�हां लाही छळतील, जर �यां नी माझे वचन मा�य केले तर तुमचे सुद्धा करतील, 21 परं त ु असे सवर् काही ते मा�या
नां वामुळे तुम�याशी करतील, कारण मला पाठवणा�या परमे�राला ते ओळखीत नाहीत. 22 मी आलो नसतो व
�यां �याशी बोललो नसतो तर ते दोषी ठरले नसते, आता �यां ना �यां �या अपराधां साठ� कोणताही बहाणा नाहीये. 23 जो
मा�याशी वैर करतो तो मा�या �प�याशी सुद्धा वैर करतो; 24 �यां �याम�ये मी जर ती कायेर्ं केली नसती जी इतर दुस�याने
केली नाही, तर ते दोषी ठरले नसते पण आता �यां नी मला व मा�या �प�याला (दोघां नाही) पा�हले आहे आ�ण दोघां शीही
वैर केले. 25 असे या�तव झाले क� ते वचन पू णर् �हावे जे �यां �या धमर् पु�तकात �ल�हले आहे क� ‘काही कारण
नसतां नाही �यां नी मा�याशी वैर केले,’ 26 परं त ु �या समयी तो साहा�यक जो मी तुम�याकडे पाठवीन, अथार्त स�याचा
आ�मा जो �प�यापासू न येतो, �या समयी तो माझ� सा� देईल. 27 तु�हीही सा�ीदार आहा, कारण तु�ही आरं भापासू न
मा�याबरोबर रा�हला आहा.”

16

या गो�ी मी तु�हां ला यासाठ� सां �गत�या जेणक
े रून तु�ही अडखळू नये. 2 ते तु�हां ला आराधनालयातू न काढू न
टाकतील; न�हे तो समय येतो आहे, क� जो कोणी तु�हां स �जवे मारील तो असा �वचार करील क� �याद्वारे तो
परमे�राची सेवा करतो आहे. 3 असे ते यासाठ� करतील कारण �यां नी �प�याला व मला सुद्धा ओळखले नाहीये, 4 परं त ु
या गो�ी मी तु�हां ला या�तव सां �गत�या, क� जे�हा तो समय येईल ते�हा तु�हां ला आठवण �हावी क� मी या�वषयी
1

25

आधी सां �गतलेच होते. प्रारं भी मी तु�हां ला या गो�ी सां �गत�या नाहीत कारण ते�हा मी तुम�याबरोबर होतो;
5
आता मी, मला �याने पाठ�वले �या�याकडे जातो आहे व तुम�यापैक� कोणी मला �वचारीत नाही क� मी कोठे जातो
आहे! 6 पण मी या �या गो�ी तु�हां ला सां �गत�या, �यामुळे शोकाने तुमचे अं तःकरण भरून गेले आहे. 7 तरीपण मी
तु�हां ला खरेखरे सां गतो, क� माझे जाणे तुम�यासाठ� चां गले आहे. जर मी गेलो नाही, तर तो साहा�यक तुम�याकडे
येणार नाही, पण जर गेलो तर मी तो तुम�याकडे पाठवीन.
8
तो येऊन जगाला अपराध, नी�तम�व व �याय या�वषयी दोषी ठरवील. 9 अपराधां �वषयी यासाठ� क� ते मा�यावर
�व�ास ठे वीत नाही, 10 आ�ण नी�तम�वा�वषयी (धा�मर्कता) यासाठ� कारण मी �प�याकडे जातो आहे. तु�ही मला पु�हा
पाहणार नाही. 11 तसेच �याया�वषयी यासाठ� क� जगाचा स�ाधारी, दोषी ठर�व�यात आला आहे;
12
मला तु�हां ला आणखी पु�कळ गो�ी सां गावया�या आहेत, परं त ु आता तु�ही �या सहन करू शकणार नाही. 13 पण
जे�हा तो, अथार्त स�याचा आ�मा येईल, ते�हा तु�हां ला सवर् काही �शकवील कारण तो आप�या �वतःतफेर् सां गणार
नाही परं त ु जे काही ऐकेल तेच सां गेल अथार्त पुढे घडणा�या मा�या गो�ीं�वषयी. 14 तो माझा म�हमा करील, कारण तो
मा�यातू न घेऊन तु�हां ला सां गल
े . 15 जे काही �प�याचे आहे ते सवर् माझे आहे �हणू न मी �हटले क� जे माझे आहे �यातू न
घेऊन तो तु�हां ला सां गल
े . 16 थोड्या समयानं तर तु�ही मला पाहणार नाही पण पु�हा थोड्या समयानं तर तु�ही मला
पाहाल."
17
मग �याचे अनेक �श�य आपसां त �हणाले, “ही काय गो� आहे, क� ते आ�हां ला �हणतात क� थोड्या वेळाने तु�ही
मला पाहणार नाही, पण पु�हा थोड्या वेळाने तु�ही मला पाहाल आ�ण असे यासाठ� क� मी �प�याकडे जातो आहे?
18
मग ते �हणाले, ‘या थोड्या वेळाने’ याचा अथर् काय आहे? आ�हां ला कळत नाही क� �यां ना काय �हणावयाचे आहे.”
19
�श�य मला काही �वचारू इ��छत आहेत, हे ओळखू न येशू �यां ना �हणाले, “थोड्या वेळाने तु�ही मला पाहणार
नाही परं त ु पु�हा थोड्या वेळाने मला पाहाल, मा�या या गो�ी�वषयी तु�ही आपसां त �वचारपू स करीत आहा काय?
20
मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो, तु�ही रडाल, �वलाप कराल, पण जग मात्र आनं द करील. तु�हां ला शोक होईल परं त ु
तुमचा शोक आनं दात बदलू न जाईल; 21 �या वेळ� �त्रीचा बाळाला ज�म दे�याचा समय येतो, �या वेळ� �तला वेदना
होतात कारण तसे �हावयाचेच असते. मग बाळ ज�म�यानं तर जगात एका मनु�याचा ज�म झाला, या आनं दाने ती �त्री
आपले क� पु�हा आठवीत नाही; 22 तु�हीही आता दुःखी आहा, पण मी तु�हां ला पु�हा भेटेन आ�ण तुमचे मन आनं दी
होईल, तुमचा हा आनं द तुम�यापासू न कोणीही �हरावू न घेऊ शकणार नाही.
23
�या �दवशी तु�ही मला काही �वचारणार नाही, पण मी तु�हां ला स�य स�य सां गतो क� जर �प�यास काही मागाल,
तर तो मा�या नां वाने तु�हां ला देईल; 24 अद्याप मा�या नां वाने तु�ही काही मा�गतले नाहीये, मागाल तर �मळे ल यासाठ�
क� तुमचा आनं द पू णर्�वास जावा. 25 मी या गो�ी तु�हां ला दृ�ां ताने सां �गत�या आहेत परं त ु तो समय येतो आहे क�
यापुढे़ मी तु�हां ला दृ�ां ताद्वारे बोलणार नाही, पण �प� रुपाने तु�हां ला �प�या�वषयी सां गेन, 26 �या �दवशी तु�ही मा�या
नां वाने मागाल. मी असे �हणत नाहीये क� मी तुम�यासाठ� �प�याशी �वनं ती करीन, 27 कारण �पता �वतःच तुम�यावर
प्रेम करतो, कारण तु�ही मा�यावर प्रेम केले व असा �व�ासही केला आहे, क� मी �प�यापासू न आलो आहे. 28 मी
�प�यापासू न �नघू न जगात आलो आहे, परत जग सोडू न �प�याजवळ जातो आहे;”
29
येशूंचे �श�य �हणाले, “पहा प्रभू जी, आता आपण �प� व उघड बोलत आहात आ�ण दृ�ां ताने काही बोलत नाहीये.
30
आता आ�हां ला खात्रीने कळले आहे, क� आपण सवर् काही जाणता, कोणी आपणाला �वचारावे हे आप�यासाठ�
आव�यक नाहीये, यावरून आ�ही असे मा�य करतो क� आपण परमे�रापासू न आला आहात.”
31
असे ऐकून येशू �यां ना �हणाले “तु�ही आता भरं वसा ठे वता काय?” 32 पहा, तो समय येतो आहे, �कंबहुना येऊन
ठे पलेला आहे, क� तु�ही सवर् इकडे �तकडे पां गून जाल, आ�ण आपआप�या मागार्ने �नघू न जाल, व मला एकटे सोडाल,
पण मी एकटा नाहीये कारण �पता मा�याबरोबर आहे.
33
या गो�ी मी तु�हां ला यासाठ� सां �गत�या क� मा�याम�ये तु�हां ला शां �त �मळावी. जगात तु�हां ला �लेश होतो आहे
परं त ु धीर धरा, मी जग �जं कून (दु�नयेवर �वजयी झाले) घेतले आहे.
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या सवर् गो�ी बोल�यानं तर येशूंनी आपली दृ�� आकाशाकडे (वर) लावू न �हटले, “हे बापा, तो समय आलाच
(येऊन पोचला) आहे, आता आप�या पुत्राचे गौरव कर क� पुत्रानेही तुझे गौरव करावे, 2 कारण तू �याला सवर् मनु�यां वर
अ�धकार (ताबा) �दला आहे. अनं त जीवन हेच आहे, क� तू जो सवर्श्रे� व एकमेव स�य परमे�र आहेस व येशू मशीहा,
�याला तू पाठवलेले आहे �याला �यां नी ओळखावे.
4
जे कायर् तू मला करावयास �दले होते, ते पू णर् करून मी पृ�वीवर तुला आदर �दला आहे. 5 जे माझे गौरव
दु�नये�याही उ�प�ीपू वीर् तु�याबरोबर होते. आता बापा, �याच प्रकारे माझा म�हमा कर.
6
मी तुझे नां व ‘�या’ लोकां वर प्रगट केले जे तू मला जगातू न �दले. ते तुझेच होते, व ते तू मला �दलेत आ�ण �यां नी तुझे
वचन मा�य करून �याचे पालन केले आहे; 7 आता �यां ना कळले आहे क� जे काही तू मला �दलेले आहे ते सवर्
तु�यातफेर् च आहे. 8 कारण जी वचने ं (श�द) तू मला �दली, तीच वचने ं मी �यां ना �दली व �यां नी ती �वीकार केली
आहेत आ�ण �यां नी खरोखर जाणले आहे क� मी तु�यापासू न (तू न आलो) आहे, तसेच �यां नी �व�ास ठे वला आहे क�
तू च मला पाठवलेले आहे.
9
बापा, मी सं पूणर् जगासाठ� �वनं ती करीत नाहीये, केवळ �यां �यासाठ�च �वन�वतो जे तू मला �दलेले आहेत, कारण ते
तुझे आहेत; 10 जे काही माझे आहे, ते सवर् तुझे आहे व जे तुझे आहे ते माझे आहे, �यां �याद्वारे माझे गौरव प्रगट झालेले
आहे. 11 मी यापुढे, जगात राहणार (असणार) नाही, परं त ु ते जगात रहातील, मी तु�याकडे येतो आहे. प�वत्र बापा! तुझे
ते नां व जे तू मला �दलेले आहे, �याच नां वात �यां चे र�ण कर, जेणक
े रून �यां नी आप�यासारखे एक �हावे; 12 जे�हा मी
�यां �याबरोबर होतो ते�हा तु�या नां वाने, जे तू मला �दले आहे �यां चे र�ण केले. मी �यां �या�वषयी चौकस रा�हलो,
आ�ण �वनाशा�या पुत्रा�शवाय �यां पक
ै � कोणीही नाश पावला नाही, बायबलचे वचन पू णर् �हावे �हणू न तसे घडले;
13
पण आता मी तु�याकडे येतो आहे, व या गो�ी जगात यासाठ�च बोलतो क� �यां नी माझा आनं द �यां �या
�वतःठायी सं पूणर्तः प्रा� (अमाप आनं द) करून �यावा. 14 मी तुझे वचन �यां �यापयर्ंत पोचवलेले आहे, जगाने
�यां �याशी वैर केले कारण जसा मी जगाचा नाहीये तसेच ते सुद्धा जगाचे नाहीत.
15
मी अशी �वनं ती करीत नाहीये क� �यां ना जगातू न काढावे, परं त ु माझ� याचना अशी आहे क� �या दु�ापासू न तू
�यां चे र�ण करावे; 16 जसा मी जगाचा नाही, तसेच तेही जगाचे नाहीत. 17 स�याद्वारे �यां ना प�वत्र कर, तुझे वचन स�य
आहे. 18 जसे तू मला जगात पाठवले, तसेच मीही �यां ना जगात पाठवले आहे. 19 �यां �यासाठ� मी �वतःला सम�पर्त
(वेगळे ) करतो आहे यासाठ� क� स�याद्वारे ते सुद्धा वेगळे केले जावेत.
20
मी केवळ यां �यासाठ�च न�हे पण �यां सवार्ंसाठ�ही �वनं ती करतो, जेणक
े रून यां �या वचनाद्वारे जे मा�यावर
21
�व�ास ठे वतील �या सवार्ंनी एक �हावे. बापा, जसा तू मा�याम�ये आहे व मी तु�याम�ये, तसेच �यां नीही
आप�याम�ये एक �हावे, यासाठ� क� सवर् लोकां नी �व�ास करावा क� तू मला पाठवले आहे;
22
तू जे गौरव मला �दले, ते मी �यां ना �दले आहे जेणक
े रून �यां नीही तसेच एक �हावे जसे आपण दोघे एक आहोत,
23
अथार्त मी �यां �याम�ये आ�ण तू मा�याम�ये, यासाठ� क� �यां नी �सद्ध होऊन एक �हावे आ�ण जगाला कळावे क�
तू च मला पाठवले आहे, जसे तू मा�यावर प्रेम केले तसेच प्रेम मी देखील �यां �यावर केलेले आहे.
24
हे बापा, माझ� इ�छा हीच आहे क� जे �व�ासीं लोक तू मला �दले आहेत �यां नी देखील, जेथे मी आहे तेथे
मा�याबरोबर असावे, यासाठ� क� जॊ म�हमा तू मला �दलास तो �यां नी पाहावा,कारण जगा�या उ�प��पू वीर् तू मा�यावर
प्रेम केले;
25
हे महाप�वत्र (नी�तसमृद्ध) बापा, जगाने तुला ओळखले नाही, पण मी तुला ओळखले आहे व यां नीही जाणू न
(ओळखू न) घेतले आहे क� तू मला पाठवले आहे, 26 तुझे नां व मी �यां ना कळवले आहे व कळवीत राहीन, यासाठ� क�
तुझे जे प्रेम मा�यावर होते, ते प्रेम �यां �याम�ये (वास करावा) असावे आ�ण मी �यां �याम�ये असावे.”
1
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या गो�ी बोल�यानं तर येशू आप�या �श�यां सह �कद्रोन ना�यापलीकडे गेले. 2 �यां ना धरून देणा�या यहू दाला देखील
ती जागा ठाऊक होती, कारण येशू आप�या �श�यां बरोबर वारं वार तेथे जात असत. 3 मग यहू दा, सै�नक व प्रमुख
याजक आ�ण परू�यां कडचे सेवक, �दवे, मशाली आ�ण ह�यारे घेऊन तेथे आले.
4
आपले काय होणार आहे याची जाणीव ठे वून येशू तेथून बाहेर आले आ�ण �यां नी �या लोकां ना �वचारले, “कोणाला
शोधीत आहा?”
5
ते �हणाले ‘येशू नासरेथकराला.’ येशू �यां ना �हणाले, “मीच तो आहे.” �यां ना धरून देणारा यहू दाही �यां �याबरोबर
उभा होता.
6
येशूंनी “मीच आहे” �हणताच, ते मागे हटू न ज�मनीवर पडले.
7
ते�हा येशूंनी �यां ना पु�हा �वचारले, “तु�ही कोणाला शोधीत आहा?”
8
ते �हणाले, “येशू नासरथेकराला.” येशू �हणाले, “मी तु�हां ला सां गून चुकलो आहे क� मीच तो आहे, तु�हां ला जर
मीच हवा आहे तर यां ना जाऊ द्या.” 9 असे यासाठ� झाले क� ते वचन पू णर् �हावे जे येशू बोलले होते क�, “जे लोक तू
मला �दले आहेत �यां �यातू न मी एक सुद्धा हर�वला नाहीये".
10
�शमोन पेत्राने आप�या जवळची तरवार उपसली आ�ण प्रमुख याजका�या दासावर चालवू न �याचा उजवा कान
उडवला. �या दासाचे नां व म�ख असे होते. 11 ते�हा येशू पेत्रास �हणाले, “आपली तरवार �यानात घाल, जो �याला
�प�याने मला �दला आहे, मी तो �पऊ नये काय?”
12
ते�हा सै�नक, �यां चे अ�धकारी व यहू द्यां �या सेवकां नी येशूंना धरून बां धले. 13 प्रथम ते �यां ना ह�ाकडे घेऊन गेले,
कारण �या वषीर् असले�या प्रमुख याजकाचा अथार्त कयफाचा तो सासरा होता. 14 हा तोच कयफा होता �याने यहू द्यां ना
स�ा �दला होता क� आप�यासाठ� एका मनु�याने मरणे चां गले (�हताचे) आहे.
15
�शमोन पेत्र व आणखी एक �श�यही येशूं�या मागे चालू लागले. हा �श�य प्रमुख याजका�या ओळखीचा होता. तो
येशूंबरोबर प्रमुख याजका�या अं गणात गेला. 16 पण पेत्र बाहेर दाराशीच उभा झाला. मग तो दुसरा �श�य, जो प्रमुख
याजका�या पिरचयाचा होता बाहेर �नघाला आ�ण द्वारपा�लकेला सां गून पेत्राला आत घेऊन आला.
17
ती द्वारपा�लका (दासी) पेत्राला �हणाली, “तू देखील या माणसा�या �श�यां पक
ै � आहेस काय?” तो �हणाला, “मी
नाहीये”.
18
दास व सेवक थं डीमुळे कोळसा पेटवू न, उभे राहू न �व�तव शेक�त होते, पेत्रही �यां �याबरोबर उभा राहू न शेक�त
होता.
19
ते�हा प्रमुख याजकाने येशूंशी �यां �या �श�यां �वषयी व �यां �या उपदेशा�वषयी �वचारपू स केली.
20
येशू �याला �हणाले, “मी जगाशी उघड व �प� बोललो आहे, मी सभेत आ�ण आराधनालयां त जेथे सवर् यहू दी
एकत्र जमतात, नेहमी उपदेश केला आ�ण गु�पणे काहीही बोललो नाहीये, 21 तु�ही मला का �वचारता, ऐकणा�यां ना
�वचारा क� मी काय बोललो? पहा, मी जे काही बोललो ते �यां ना नीट नीट ठाऊक आहे.”
22
जे�हा येशू असे बोलले ते�हा सेवकां पक
ै � एकाने जो जवळ उभा होता, येशूंना एक चपराक (थापड) मारून �हटले,
“तू प्रमुख याजकास अशा प्रकारे उ�र देतो काय?”
23
येशू �याला �हणाले, “जर मी काही वाईट बोललो आहे तर मला सां ग क� काय वाईट बोललो, पण जर बरोबर
बोललो आहे तर मला का मारतो?”
24
ह�ाने येशूंना बां धले�या अव�थेतच कयफा प्रमुख याजकाकडे पाठवले.
25
मग �या लोकां नी पेत्राला �वचारले, “तू देखील �यां �या �श�यां पक
ै � आहेस ना?” �याने नकार �दला व �हणाला, “मी
नाहीये.”
26
प्रमुख याजका�या दासां पक
ै � एक, जो �या�या कु टुंबाचा होता व �याचा कान पेत्राने उडवला होता �हणाला, “मी
तुला येशूंबरोबर बागेत पा�हले होते क� नाही?”
1

28

पेत्राने पु�हा नाकारले व लगेच कोंबडा आरवला.
येशूंना ते कयफाकडे �क��यात घेऊन गेले. सकाळचा समय होता, पण अशुद्ध होऊ नये �हणू न ते �वतः
�क��या�या आत गेले नाही, यासाठ� क� �यां ना व�हां डणाचे भोजन खाता यावे.
29
मग �पलात �यां �याकडे बाहेर �नघू न आला आ�ण �हणाला, “तु�ही या मनु�यावर कोणता दोष लावता आहा?”
30
ते �हणाले, “जर तो अपराधी नसता तर आ�ही �याला आप�या हाती सोपवले नसते.”
31
�पलात �यां ना �हणाला, “तु�ही �याला घेऊन जा व आप�या �नयमशा�त्रानुसार �याचा �याय करा.” यहू दी �याला
�हणाले, “आ�हां ला अ�धकार नाहीये क� आ�ही एखाद्याचा जीव �यावा.”
32
हे अशासाठ� झाले क� येशूंचे ते वचन पू णर् �हावे जे �यां नी �हटले होते, अथार्त �यां चे मरण कसे होईल. 33 मग
�पलात पु�हा �क��यात �शरला आ�ण येशूंना बोलावू न �हणाला, “तू यहू द्यां चा राजा आहेस काय?”
34
येशू उ�र देत �हणाले, “ही गो� आपण �वतःच �हणता �कंवा दुस�यां नी मा�या�वषयी आप�याला तसे
सां �गतले?”
35
�पलाताने उ�र �दले, “मी यहू दी आहे काय? तु�या जाती�या लोकां नीच आ�ण प्रमुख याजकां नी तुला मा�या हाती
सोपवलेले आहे, तू असे काय केले आहेस?”
36
येशूंनी उ�र �दले, “माझे रा�य या जगाचे नाहीये, जर ते या जगाचे असते तर माझे सेवक लढले असते, पण आता
माझे रा�य येथील नाही.”
37
�पलात �यां ना �हणाला, “तर मग तू राजा आहेस काय?“येशू �हणाले, “आपण बरोबर �हणता आहात, कारण मी
राजा आहे आ�ण मी या�तव ज�म घेतला, यासाठ� या जगात आलो क� स�या�वषयी सा� द्यावी, जो कोणी स�याचा
आहे तो माझा श�द ऐकतो.”
38
�पलात �यां ना �हणाला, “स�य काय आहे?” असे बोल�यानं तर तो पु�हा यहू द्यां कडे आला आ�ण �यां ना �हणाला,
“मला �या�याम�ये काही दोष आढळत नाही, 39 पण तुमचा िरवाज आहे क� मी व�हां डणा�या सणात तुम�यासाठ� एक
माणू स सोडावा. तुमची इ�छा आहे काय, क� मी तुम�यासाठ� यहू द्यां �या राजास सोडू न द्यावे?”
40
ते�हा ते पु�हा ओरडू न �हणाले, “येशूला नाही, परं त ु आम�यासाठ� बर�बाला सोडू न द्या.” बर�बा हा एक डाकू
होता.
27
28
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यावर �पलाताने येशूंना चाबका�या फट�यां नी फोडले 2 आ�ण �शपायां नी काट्यां चा मुकुट गुं फून तो �यां �या
डो�यावर ठे वला. �यां नी �यां ना जां भळे व�त्र घातले. 3 ते �यां �याजवळ येऊन थट्टा करू लागले, “यहू द्यां �या राजा
प्रणाम!” व �यां नी येशूंना चपराकाही मार�या.
4
मग �पलात पु�हा बाहेर आला आ�ण लोकां ना �हणाला, “पहा, मी �याला तुम�यासमोर पु�हा बाहेर घेऊन येतो,
यासाठ� क� तु�हां ला कळावे क� मला या�यात काहीएक दोष आढळला नाही.”
5
मग येशू काट्यां चा मुकुट आ�ण जां भळे व�त्र घालू न बाहेर आले. �पलात �यां ना �हणाला, “पहा, हा मनु�य!”
6
�या वेळ� प्रमुख याजक व सेवकां नी �यां ना पा�हले, �या वेळ� ते ओरडू न �हणाले, “�याला क्रूसावर �खळा,
क्रूसावर!” �पलात �यां ना �हणाला, “तु�हीच �याला घेऊन जा आ�ण क्रूसावर टां गा, कारण मला �या�यात कोणताच दोष
आढळत नाही.”
7
यहू द्यां नी �पलाताला उ�र �दले, “आमचाही कायदा आहे, �या कायद्या�वये तो �जवे मारला जा�या�या लायक�चा
आहे ,कारण �याने �वतःला परमे�राचा पुत्र �हटलेले आहे.”
8
जे�हा �पलाताने ही गो� ऐकली ते�हा �याला जा�तच भी�त वाटली. 9 तो पु�हा �क��यात गेला व येशूंना �हणाला,
“तू कोठला आहेस?” पण येशू शां त रा�हले.
1
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�पलाताने �यां ना �हटले, “मा�याबरोबर का बोलत नाहीस? तुला ठाऊक नाही काय क� तुला सोड�याचा व
क्रूसावर �खळ�याचाही अ�धकार मला आहे?”
11
येशूंनी उ�र �दले, “जर तु�हां ला तो वरून दे�यात आला नसता, तर तुमचा मा�यावर काहीच अ�धकार नसता,
�हणू न �याने मला तुम�या हाती धरून �दले आहे, �याचा अपराध अ�धक आहे.”
12
हे ऐकून �पलाताने �याला सोडू न दे�याची इ�छा बाळगली परं त ु यहू दी ओरडू न ओरडू न �हणाले, “जर आपण याला
सोडू न �दले तर (�या अथीर्) कैसरासाठ� आपली �न�ा नाही कारण जो कोणी �वतःला राजा �हणवतो तो कैसराचा
�वरोध करतो.”
13
या गो�ी ऐकून �पलात येशूंना बाहेर घेऊन आला. �या �ठकाणी एक सपाट जागा होती, इब्री भाषेत या जागेला
'ग�बाथा' �हणतात, आ�ण मग तो �यायासनावर बसला. 14 व�हां डणा�या तयारीचा तो �दवस होता व दुपारची वेळ
होती. मग �याने यहू द्यां ना �हटले, “पहा, हाच आहे तुमचा राजा!”
15
पण ते �कंचाळून �हणाले, “घेऊन जा! घेऊन जा! �याला क्रूसावर �खळा!” �पलात �यां ना �हणाला, “मी तुम�या
राजाला क्रूसावर �खळू काय?” प्रमुख याजकां नी उ�र �दले, “कैसरा�शवाय आणखी कोणीही आमचा राजा नाही.”
16
येशू क्रूसावर �खळले जावेत �हणुन मग �याने येशूंना �यां �या सुपूदर् केले. 17 �यानं तर येशू आपला क्रूस खां ब वाहू न,
�या �थानापयर्ंत बाहेर गेले �यास 'कवटीचे �थान' �हणतात, �याला इब्री भाषेत �याला 'गुलगुथा' �हणतात.
18
तेथे �यां नी येशूंना व �यां �याबरोबर आणखी दोन चोरां ना क्रूसावर �खळले, एकाला उजवीकडे व दुस�याला
डावीकडे आ�ण येशूंना मधोमध टां गले.
19
�पलाताने एक आरोपपत्र �लहू न ते क्रूसावर लावले, �या�यावर असे �ल�हलेले होतेः ‘येशू नासोरी यहू द्यां चा राजा’.
20
हे दोषपत्र पु�कळ यहू द्यां नी वाचले कारण ते �थान जेथे येशूंना टां गले होते ते नगराजवळ होते. हे दोषपत्र इब्री,
लॅ�टन (रोमन) व ग्रीक भाषेत �ल�हलेले होते.
21
मग यहू द्यां �या प्रमुख याजकाने �पलाताला �हटले, “यहू द्यां चा राजा” असे �लहू नका, परं त ु असे �लहा क� �याने
�हटले, “मी यहू द्यां चा राजा आहे.”
22
�पलात �हणाला, “मी जे �ल�हले, ते �ल�हले.”
23
येशूंना क्रूसावर टां ग�याचे कायर् सं पले ते�हा प्र�येक �शपायासाठ� एक भाग असे येशूंचे कपडे घेऊन �यां नी �यां चे
चार भाग केले, न �शवलेला जो अं गरखा होता आ�ण वरून खालपयर्ंत सं बंध �वणलेला होता तो सुद्धा घेतला 24 ते
आपसां त �हणाले, “आपण तो फाडू ं नये पण �यावर �चठ्या टाकू क� तो कोणी �यावा.” असे अशासाठ� झाले क�
प�वत्रशा�त्राचे (बायबल) ते वचन पू णर् �हावे, क� �यां नी माझे कपडे आपसां त वाटू न घेतले आ�ण मा�या कपड्यां वर
�चठ्या टाक�या.
25
�हणू न �शपायां नी तसेच केले. येशूं�या क्रूसाजवळ �यां ची आई व �यां �या आईची बहीण, आ�ण �लोपाची प�नी
मरीया व मरीया म�दालीया उ�या हो�या. 26 येशू आप�या आईस व तो �श�य �यावर �यां चे प्रेम होते जवळ उभे असलेले
पाहू न आईला �हणाले, “बाई पहा, हा तुझा मुलगा आहे,”
27
�यानं तर �या �श�याला �हणाले, “ही तुझ� आई आहे!” �याच समयापासू न तो �श�य मरीयेला आप�या घरी घेऊन
गेला.
28
�यानं तर असे जाणू न क� आता सवर् पू णर् झालेलेच आहे, येशू �हणाले, “मला तहान लागली आहे”, यासाठ� क�
प�वत्रशा�त्राचे (बायबल) वचन पू णर् �हावे.
29
�या�ठकाणी आं ब भरलेले एक पात्र होते, �हणू न �यां नी आं बन
े े भरलेला �पं ज एजोबा�या काठ�वर ठे वून येशूं�या
तोंडाला लावला.
30
येशूंनी तो आं ब चाखला आ�ण �हटले “पू णर् झाले” व डोके (म�तक) खाली नमवू न आपला प्राण �यागला.
31
तो श�बाथाचा खास तयारीचा �दवस होता, �हणू न यहू दी लोकां नी �पलाताला �वनं ती केली, क� श�बाथा�या
�दवशी ते क्रूसावर राहू नयेत �हणू न येशूंचे पाय मोडावेत आ�ण �यां ना खाली आणावे. 32 �शपायां नी येऊन आधी
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प�ह�याचे पाय मोडले, �यानं तर दुस�याचेही (जे येशूंबरोबर �खळले होते), 33 परं त ु जे�हा �यां नी येशूंजवळ येऊन पा�हले
ते�हा �यां ना आढळले क� येशू मेलल
े े आहेत, �हणू न �यां नी �यां चे पाय मोडले नाहीत, 34 पण �शपायां पक
ै � एकाने �यां �या
कु शीत भाला भोसकला व �यातू न लगेच र� व पाणी �नघाले.
35
�याने हे सवर् प्र�य� घडताना पा�हले �यानेच ही सा� �दली आहे, आ�ण �याची सा� खरी आहे व �याला शा�ती
(खात्री) आहे क� तो खरे बोलतो आहे, जेणक
े रून तु�हीही �व�ास ठे वावा. 36 या गो�ी अशासाठ� झा�या क� बायबलचे
ते वचन पू णर् �हावे क�, ‘�यां चे एकही हाड मोडले जाणार नाही.’
37
एका दुस�या वचनातही असे �ल�हले आहे, क� '�या येशूंना �यां नी भोसकले, ते �याला पाहातील.’ 38 सवर् काही
घड�यानं तर अिरमथाई�या योसेफाने जो येशूंचा �श�य होता (पण यहू द्यां �या भी�तने ही गो� गु� ठे वून होता), �पलाताला
�वनं ती केली क� �याला येशूंचे मृत शरीर नेऊ द्यावे, ते�हा �पलाताने �याची �वनं ती ऐकली व तो येशूंचे शरीर घेऊन गेला.
39
�नकदेम देखील, जो आधी एके रात्री येशूंकडे आला होता, सुमारे प�ास शेर गं धरस व अगरू यां चे �मश्रण घेऊन
आला. 40 मग येशूंचे मृत शरीर घेऊन �यां नी यहू द्यां �या पुर�या�या री�तनुसार, शव सुगं�धत मसा�यां सह (द्र�य) व�त्रां त
गुं डाळले.
41
�या �थानी जेथे येशूंना �खळले होते एक बगीचा होता, �यात एक नवी कबर होती, �ज�यां त कधीही कोणालाही
ठे वलेले न�हते. 42 यहू द्यां �या तयारीचा �दवस अस�यामुळे, �यां नी येशूंना �त�यातच ठे वले कारण ती कबर जवळ होती.
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आठवड्या�या प�ह�या �दवशी मरीया म�दालीया, अगदी पहाटे जे�हा अं धारच होता कबरेवर आली. कबरेवरची
धोंड बाजू ला केलेली �तने पा�हली. 2 ते�हा ती धावतच गेली आ�ण �शमोन पेत्र व �या�यावर येशू प्रेम करीत होते �या
दुस�या �श�याजवळ येऊन �हणाली, “ते प्रभू ं ना कबरेतून घेऊन गेले आहेत, आ�हां ला ठाऊक नाहीये क� �यां ना कोठे
ठे वले आहे.”
3
ते�हा पेत्र आ�ण तो दुसरा �श�य बाहेर पडू न कबरेकडे �नघाले. 4 दोघे सोबतच धावत होते परं त ु दुसरा �श�य पेत्राहू न
पुढे �नघू न कबरेवर प्रथम पोचला. 5 वाकून �याने कबरेत कपडे पा�हले, तरीपण आत मात्र तो गेला नाही. 6 मग �शमोन
पेत्र �या�या मागेमागे पोचला आ�ण कबरेत �शरला, �यानेही कपडे पडलेले पा�हले. 7 येशूं�या डो�याला बां धलेला
रूमाल �याने कपड्यां जवळ न�हे, तर वेगळा असा एका बाजू ला गुं डाळून पडलेला पा�हला. 8 दुसरा �श�य जो कबरेवर
आधी पोचला होता तोही आत गेला आ�ण �याने पाहू न �व�ास ठे वला.
9
बायबलचे ते वचन, क� ‘येशूंना मेले�यां तून �जवं त उठणे गरजेचे आहे’ आ�ाही (तोवर) �यां ना समजलेले न�हते.
10
यानं तर ते �श�य आप�या घरी परत गेले.
11
पण मरीया रडत कबरेजवळ उभी रा�हली होती. 12 रडता रडता �तने पु�हा वाकून कबरेत पा�हले ते�हा �तने
उ��वल कपडे घातलेले, असे दोन दू त एक उशाजवळ व एक पाय�याजवळ बसलेले पा�हले;
13
ते �तला �हणाले, “बाई, तू का रडते आहे?” ती �यां ना �हणाली, “ते मा�या �वामीस घेऊन गेले आ�ण मला ठाऊक
नाहीये क� �यां ना कोठे ठे वले आहे.”
14
असे बोलू न ती वळली व �तने येशूंना उभे असलेले पा�हले, परं त ु ओळखले नाही क� ते येशू आहेत.
15
येशू �तला �हणाले, “बाई, तू का रडतेस? कोणाला शोधतेस?” माळ� समजू न ती �यां ना �हणाली, “माळ� दादा,
आपण जर �यां ना नेले आहे तर मला सां गा क� �यां ना कोठे ठे वले आहे �हणजे मी �यां ना घेऊन जाईन.”
16
येशू �तला �हणाले, “मरीये!” मागे वळून �तने पा�हले आ�ण �हणाली, “गुरूजी!”
17
येशू �तला �हणाले, “मला �पशर् करू नको, कारण मी अजू नही �प�याजवळ वर गेलो नाहीये. मा�या भावां कडे जा
�यां ना सां ग, “क� मी माझा �पता आ�ण तुमचा �पता, माझा परमे�र व तुमचा परमे�र या�याकडे वर जातो आहे.”
18
मरीया म�दा�लयेने जाऊन �श�यां ना सां �गतले क�, “मी प्रभू ं ना पा�हले आहे आ�ण �यां नी मला या गो�ी सां �गत�या.”
1
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तो आठवड्याचा प�हला �दवस होता व सं �याकाळचा समय होता. यहू द्यां �या भी�तमुळे �श�यां नी खोलीची दारें
बं द करून ठे वली होती, ते�हा येशू आले व म�यभागी उभे राहू न �यां ना �हणाले, “तु�हास शां �त �मळो”.
20
असे बोलू न येशूंनी आपले हात व कूस (छाती) �यां ना दाखवली, मग �श�य येशूंना पाहू न आनं �दत झाले.
21
येशू �यां ना पु�हा �हणाले, “तु�हां स शां �त �मळावी, जसे �प�याने मला पाठवले आहे तसेच मी देखील तु�हां ला
पाठवतो आहे;
22
असे बोलू न येशूंनी �यां �यावर फुं कर टाकला व �यां ना �हटले “प�वत्र आ�मा �या.” 23 �यां चे अपराध तु�ही �मा
कराल, ते �मा कर�यात आलेले आहेत, आ�ण �यां चे अपराध तु�ही ठे वता ते तसेच ठे व�यात आलेले आहेत.”
24
येशू जे�हा तेथे आले होते ते�हा बारा �श�यां पक
ै � एक �श�य थोमा �याला �ददुम �हणतात �श�यां बरोबर न�हता.
25
जे�हा इतर �श�य �याला सां गू लागले क�, “आ�ही प्रभू ं ना पा�हले आहे,” ते�हा तो �यां ना �हणाला, “जोवर मी
�यां �या हातां त �ख�यां चे घाव पाहात नाही, व �ख�यां �या घावां त माझे बोट घालीत नाही, तोवर मी �व�ास धरणार
नाहीच मुळ�.”
26
आठ �दवसां नंतर जे�हा �यां चे �श�य घरात होते ते�हा थोमाही �यां �याबरोबर होता दारें बं द होती, ते�हा येशू पु�हा
आले आ�ण म�ये उभे राहू न �हणाले, “तु�हां स शां �त �मळो.”
27
�यां नी थोमाला �हटले, “तुझे बोट येथे आण, माझे हात पहा, आपला हात पुढे करून मा�या कु शीत घाल आ�ण
अ�व�ासी न�हे,परं त ु �व�ासी हो”.
28
हे ऐकताच थोमा �हणाला, “हे मा�या प्रभो, हे मा�या परमे�रा!”
29
येशू �याला �हणाले, “तू मला पा�ह�यावर �व�ास ठे वला आहे, पण न पाहता �यां नी �व�ास ठे वला ते आशीवार्�दत
आहेत.”
30
येशूंनी इतर अनेक �च�हे ं �श�यां देखत केली, जी या पु�तकात �ल�हलेली नाहीत. 31 पण या गो�ी अशासाठ� नमू द
(�लहू न) करून ठे वले�या आहेत, क� तु�ही �व�ास ठे वावा क� येशूंच परमे�राचा पुत्र आहे, मशीहा आहे व �व�ास
ठे वून �यां �या नां वाने जीवन �मळवू न �यावे.
19
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या गो�ी झा�यानं तर �त�बयार्�या सरोवराकाठ� येशूंनी �वतःला �श�यां वर प्रगट केले. ही घटना अशा प्रकारे घडली:
�शमोन पेत्र व थोमा �याला �ददुम �हणतात, तसेच गालीला�या काना नगरातील नथनेल, ज�दीची मुले ं व �यां �या
�श�यां पक
ै � आणखी दुसरे दोन तेथे एकत्र जमलेले होते.
3
�शमोन पेत्र �यां ना �हणाला, “मी मासे धरावयास जातोय.” ते �याला �हणाले, “आ�हीही तु�याबरोबर येतोय.” मग ते
�नघाले आ�ण बोटीत बसले, पण �या रात्री �यां नी काहीच धरले नाही. 4 पहाट होताच येशू सरोवराकाठ� उभे होते, तरीही
�श�य ओळखू शकले नाहीत क� ते येशूच आहेत.
5
ते�हा येशू �यां ना �हणाले, “मुलां नो, तुम�याजवळ खावयास काही आहे काय?” ते �हणाले, “नाही.”
6
येशू �यां ना �हणाले, “बोटी�या उज�या बाजू स जाळे टाका, तर खात्रीने तु�हां ला मासे ं धरता येतील.” ते�हा �यां नी
ु े �यां ना जाळे ओढता आले नाही;
जाळे टाकले, पण माशां �या �वपुलतेमळ
7
�हणू न �या �श�यावर येशूंचे प्रेम होते तो पेत्राला �हणाला, “हे तर प्रभू जीच आहेत!” �शमोन पेत्राने ऐकले क�, ते
प्रभू जी आहेत ते�हा ताबडतोब �याने कमरेला अं गरखा गुं डाळला, कसला, कारण तो उघडा होता व �याने सरोवरात
उडी टाकली; 8 बाक�चे �श�य मात्र बोटीतू न माशां नी भरलेले जाळे ओढीत आले, कारण ते �कना�यापासू न अ�धक लां ब
न�हे, पण फ� दोनशे हातां वर होते.
9
जे�हा ते काठावर उतरले ते�हा �यां नी कोळशाचा �व�तव, व �या�यावर असलेला मासा आ�ण भाकर पा�हली.
10
येशू �हणाले, “जे मासे ं तु�ही आता धरले आहेत, �यां तून काही घेऊन या”.
1
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�शमोन बोटीत चढला आ�ण �याने एकशेत्रेप� मोठे मासे असलेले (भरलेल)े जाळे �कना�याकडे ओढले व इतके
मासे अस�यावरही �याचे जाळे फाटले नाही.
12
येशू �हणाले, “या, आपण भोजन करूयात.” परं त ु �श�यां पक
ै � एकाचीही �हं मत झाली नाही क� ते कोण आहेत असे
�वचारावे, कारण �यां ना ठाऊक झालेच होते क� ते प्रभू जीच आहेत.
13
येशू आले, �यां नी �श�यां ना भाकर व मासा �दला.
14
ही �तसरी वेळ होती, जे�हा येशू मेल�
े यां तून उठ�यानं तर �यां नी �श�यां ना दशर्न �दले होते.
15
भोजन झा�यानं तर, येशू �शमोन पेत्राला �हणाले, “�शमोना योहाना�या मुला, तू मा�यावर इतरां प�
े ाही (यां �या)
अ�धक प्रेम करतो काय?” तो �हणाला, “होय, प्रभू जी. आपण जाणता क� मी आप�यावर प्रेम करतो.” येशू �याला
�हणाले, “माझ� कोकरें चार”.
16
येशूंनी दुस�यां दा �याला �हटले, “�शमोना योहाना�या मुला! तू मा�यावर प्रेम करतो काय?” तो �यां ना �हणाला,
“होय प्रभू जी, आप�याला ठाऊक आहे क� मी आपणावर प्रेम करतो.” ते �याला �हणाले, “मा�या मेढ
ं रां चे र�ण कर”;
17
येशूंनी �तस�यां दा �याला �हटले, “�शमोना! योहाना�या मुला, तुझे मा�यावर प्रेम आहे काय?” येशूंनी मला
�तस�यां दा �वचारले, हे ऐकून पेत्र उदास झाला. तो �यां ना �हणाला, “हे प्रभो, आपण सवर् काही जाणता, आपणास हे
सुद्धा ठाऊक आहे क� मी आप�यावर प्रेम करतो.” येशू �याला �हणाले, “माझ� मेढ
ं रें चार! 18 मी तुला स�य स�य सां गतो
क� तू तरूण होता ते�हा आपली कंबर बां धून हवे तेथे (इ�छा) जात होता, पण जे�हा तू �हातारा होशील ते�हा तू हात
पसरशील व दुसरा तुझ� कंबर बां धून, तुझ� इ�छा नसेल तेथे तुला घेऊन जाईल.”
19
या कथनाने येशूंनी सं केत �दला, क� कशा प्रकार�या मृ�यू ने पेत्र परमे�राचा म�हमा करील. असे बोल�यानं तर येशू
�याला �हणाले, “माझे अनुसरण (मागे ये) कर.”
20
पेत्र मागे वळला व �याने, �या�यावर येशू प्रेम करीत होते व �याने भोजना�या समयी, येशूं�या उराशी टेकून
�वचारले होते क�, “हे प्रभो! आपणाला कोण धरून देणार,” �या �श�याला मागे येताना पाहू न,
21
येशूंना �वचारले, “हे प्रभो! याचे काय होणार आहे?”
22
येशू पेत्राला �हणाले, “मी येईपयर्ंत �याने रहावे (जगावे) अशी माझ� इ�छा असेल, तर तुला �या�वषयी काय
करावयाचे आहे? तू मा�या मागे ये”.
23
या कारणामुळे भावां त अशी गो� पसरली क� तो �श�य मरणार नाही. येशू असे �हणाले न�हते क� तो मरणार नाही,
�यां नी असे �हटले होते, क� “जर माझ� इ�छा असेल क� मी येईपयर्ंत �याने रहावे तर तुझे �या�याशी काय देणघ
े ेणे
आहे.”
24
होय, हा तोच �श�य आहे, जो या गो�ींची सा� देतो आहे; �यानेच या सवर् गो�ी �ल�ह�या आहेत, आ�ण आ�हां स
ठाऊक आहे क� �याची सा� खरी आहे. 25 आणखी पु�कळ कृ�यें येशूंनी केली, जर ती एक एक अशी �ल�ह�यात
आली असती, तर मा�या मते जी पु�तकें �ल�हली गेली असती, ती जगात मावली (समावली) नसती.
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