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ूःतावनाूःतावनाूःतावनाूःतावना

ूभू येशलूा लोक नेहमी ू� �वचारत असत.  याचे �वरोधक 
 याला  या"याच श#दांत पकडायचा ूय& कर'त.  याचे िशंय 
 या"याकडून अथ+बोध क-न घेत. सामा/य माणसे  यां"या वैय�2क 
समःया घेऊन  या"याकडे येत. अश5ु आ मेदेखील  याला ू� कर'त 
असत. 

येशलूा �वचार8या गेले8या शभंर ू�ांची आ:ण  याने ;दले8या 
उ=रांची चार शभुवत+मानांत न>द आहे. ह' ू�ो=रे ?ा ई-पुःतकात मी 
संम;हत केली आहेत.  यांवर मी माझे ःवतःचे भांय केलेले नाह'. 
उ=रांची चार शभुवत+मानांत न>द आहे. ह' ू�ो=रे ?ा ई-पुःतकात मी 
संम;हत केली आहेत.  यांवर मी माझे ःवतःचे भांय केलेले नाह'. 
ू येक ू� कोणी �वचारला आ:ण तो �वचारDयामागे  याची कोणती 
भूिमका होती हे समजावे Eहणून नFया कराराचे संदभ+ ;दले आहेत. 

आज"या काळातसु5ा आप8या मनात असंGय ू� येऊ शकतात 
जे कोणाला तर' �वचारावेसे वाटतात.  यांची समाधानकारक उ=रे माऽ 
िमळतातच असे नाह'. �वशेष Eहणजे आपले ू� नवीन नसतात. तेच 
ू� दसुढया कोणी येशलूा आधीच �वचारलेले आहेत. आ:ण  यांची उ=रे 
 याने देऊन ठेवलेली आहेत. ती आप8यासाठMपण आहेत. Eहणून ?ा ई-
पुःकातील ू�ो=रे वाचकांना उपयोगी होतील असे मला वाटते. 
पुणे, ८ नोFहेEबर २०१२                      - डॉ. रंजन केळकर   



?ा ई-पुःकातील सव+ उतारे र&ाकर हर' केळकर ?ांनी केले8या 
नFया करारा"या मीक-मराठM भाषांतरातून घेतलेले आहेत.

Copyright © 2012 R. R. Kelkar

 
Copyright © 2012 R. R. Kelkar

Email: kelkar_rr@yahoo.com 



अनुबम:णकाअनुबम:णकाअनुबम:णकाअनुबम:णका

१ तू कोण आहेस?
२ तू कोण आहेस?
३ तू कुठे राहतोस?
४ तू कुठला आहेस?
५ तू देवाचा पुऽ आहेस का?
६ तू :भःतआहेस का? 
७ तू :भःत, देवाचा पुऽ आहेस का?
८ तू मिशहा आहेस का?

१८ सनातन जीवन
१९ सनातन जीवन
२० साव+कािलक जीवन
२१ अ[ंद दार
२२ पु/हा ज/म घेणे
२३ पु/हा ज/म घेणे
२४ जीवनाची भाकर 
२५ जीवनाची भाकर 

७ तू :भःत, देवाचा पुऽ आहेस का
८ तू मिशहा आहेस का?
९ तू राजा आहेस का? 
१० तू यहु\ांचा राजा आहेस का?
११ तू यहु\ांचा राजा आहेस का?  
१२ तू अॄाहामापे^ा मोठा आहेस का? 
१३ �प याचे घर
१४ येशूचा बाि_ःमा
१५ संदें`याचा अवमान
१६ मोठM आ:ण प;हली आaा 
१७ सनातन जीवन

२४ जीवनाची भाकर 
२५ जीवनाची भाकर 
२६ जीवनाची भाकर 
२७ :जवंत पाणी
२८ :जवंत पाणी
२९ :जवंतांचा देव
३० येशूची वचने 
३१ येशूचा अिधकार
३२ मं;दर 
३३ कोणी पाप केले
३४ उिचत /याय



अनुबम:णकाअनुबम:णकाअनुबम:णकाअनुबम:णका

३५ दगडमाराची िश^ा
३६ अशु5 आ मा
३७ अशु5 आ मा
३८ सूटपऽ
३९ सूटपऽ
४० ूकाश
४१ ूकाशाचे पुऽ
४२ पाच हजारांना भोजन

५२ �वbास
५३ ःवगा+"या राcयात सवाdत मोठा
५४ मी ?ा जगाचा नाह'
५५ तू कोठे जातोस?
५६ तू कोठे जातोस?
५७ माग+, स य आ:ण जीवन
५८ मी �प याकडे जातो
५९ मी आ:ण �पता एक आहोत

४१ ूकाशाचे पुऽ
४२ पाच हजारांना भोजन
४३ पाच हजारांना भोजन
४४ चार हजारांना भोजन
४५ ^मा
४६ पापांची ^मा
४७ प�वऽ आ मा
४८ �पता 
४९ मनुंयाचा पुऽ
५० �वbास
५१ �वbास

५८ मी �प याकडे जातो
५९ मी आ:ण �पता एक आहोत
६० अfनीने संहार
६१ देवाचे राcय
६२ देवाचे राcय
६३ देवाची ःतुती
६४ देवाचे काम
६५ देवाला सव+ काह' शgय
६६ शेजार'
६७ अंधळे वाटाhये 
६८ �वbासू दास



अनुबम:णकाअनुबम:णकाअनुबम:णकाअनुबम:णका

६९ दाखले
७० कर देणे
७१ ;टकणारे अ/न
७२ ःवगा+तील धन
७३ ूितफळ
७४ श#बाथ
७५ श#बाथ
७६ एिलया

८५ तयार'
८६ �वbासघात
८७ �वbासघात
८८ �वbासघात
८९ तरवार
९० येशूची चौकशी
९१ येशूची चौकशी
९२ येशूची चौकशी

७५ श#बाथ
७६ एिलया
७७ अॄाहाम
७८ स य ःवतंऽ कर'ल
७९ काळजी
८० काळजी 
८१ आ: मक अंध व
८२ चालीर'ती
८३ उपास
८४ येशू िशंयांचे पाय धुतो

९१ येशूची चौकशी
९२ येशूची चौकशी
९३ येशूची चौकशी
९४ स य
९५ अिधकार
९६  याचे तुला काय?
९७ पुन[: थत येशू 
९८ शेवटचा काळ
९९ शेवटचा काळ
१०० काळ आ:ण समय



१ १ १ १ तू कोण आहेसतू कोण आहेसतू कोण आहेसतू कोण आहेस?

सदंभ+ः ूे. कृ. ९:१-६
ू� �वचारणाराः शौल
ू�ः “ूभ,ू तू कोण आहेस?”
येशूचे उ=रः “तू cयाचा छळ करतोस तो येशू मी आहे. तर 
ऊठ, आ:ण नगरात जा; आ:ण तू काय केल ंपा;हजे ते तुला 
सांगDयात येईल.”सांगDयात येईल.”



२ २ २ २ तू कोण आहेसतू कोण आहेसतू कोण आहेसतू कोण आहेस?

सदंभ+ः योहान ८:२५-२६
ू� �वचारणारेः यहुद'
ू�ः “तू कोण आहेस?”
येशूचे उ=रः “मी तुEहाला तेच ूारंभापासनू सांगतो. तुम"या�वषयी 
बोलायला आ:ण /याय करायला पुं कळ गोmी माnयाजवळ 
आहेत; पण cयानं मला धाडल ंतो खरा आहे आ:ण मी 
 या"याकडून ऐकले8या गोmी जगाला सांगतो.
आहेत; पण cयानं मला धाडल ंतो खरा आहे आ:ण मी 
 या"याकडून ऐकले8या गोmी जगाला सांगतो.”



३ ३ ३ ३ तू कुठे राहतोसतू कुठे राहतोसतू कुठे राहतोसतू कुठे राहतोस?    

सदंभ+ः योहान १:३८
ू� �वचारणारेः योहानाचे िशंय
ू�ः “र#बी, (Eहणजे ग-ु) आपण कुठं राहता?”
येशूचे उ=रः “या आ:ण पहा.”



४ ४ ४ ४ तू कुठला आहेसतू कुठला आहेसतू कुठला आहेसतू कुठला आहेस?

सदंभ+ः योहान १९:८  
ू� �वचारणाराः �पलात
ू�ः “तू कुठला आहेस?”
येशूचे उ=रः (येशूने उ=र ;दले नाह'.) 



५ ५ ५ ५ तू देवाचा पुऽ आहेस कातू देवाचा पुऽ आहेस कातू देवाचा पुऽ आहेस कातू देवाचा पुऽ आहेस का?    

सदंभ+ः लकू २२:७०
ू� �वचारणारेः वड'ल, वrरs याजक व शाtी 
ू�ः “मग तू देवाचा पुऽ आहेस काय?”
येशूचे उ=रः “मी आहे हे तुEह' Eहणता.”



६ ६ ६ ६ तू :भःततू :भःततू :भःततू :भःत आहेस काआहेस काआहेस काआहेस का?

सदंभ+ः लकू २२:६६-६८
ू� �वचारणारेः वड'ल, वrरs याजक व शाtी 
ू�ः “तू :भःत असलास तर आEहाला सांग.”
येशूचे उ=रः “मी तुEहाला सांिगतल ंतर तुEह' �वbास ठेवणार 
नाह'; आ:ण मी �वचारल ंतर तुEह' उ=र देणार नाह'. पण 
?ापुढं मनुं याचा पुऽ देवा"या सामvया+"या उजवीकडे बसेल.”



७ ७ ७ ७ तू :भःततू :भःततू :भःततू :भःत, , , , देवाचा पुऽ आहेस कादेवाचा पुऽ आहेस कादेवाचा पुऽ आहेस कादेवाचा पुऽ आहेस का?

सदंभ+ः म=य २६:६३-६४, माक+  १४:६१-६२
ू� �वचारणाराः ौsे याजक
ू�ः “मी तुला :जवंत देवाची शपथ घालतो, तू आEहाला सांग; तू 
काय :भःत, देवाचा पुऽ आहेस?”

येशूचे उ=रः “तुEह' Eहणालात! तर' मी तुEहाला सांगतो, तुEह' 
?ापुढं पहाल कy, मनुंयाचा पुऽ सामvया+"या उजवीकडे बसला 

येशूचे उ=रः तुEह' Eहणालात! तर' मी तुEहाला सांगतो तुEह' 
?ापुढं पहाल कy, मनुंयाचा पुऽ सामvया+"या उजवीकडे बसला 
आहे, आ:ण आकाशात8या ढगांवर येत आहे.”



८ ८ ८ ८ तू मिशहा आहेस कातू मिशहा आहेस कातू मिशहा आहेस कातू मिशहा आहेस का?

सदंभ+ः म=य ११:२-६, लकू ७:१८-२३
ू� �वचारणारेः बाि_ःमा करणाढया योहानाने धाडलेले दोन िशंय
ू�ः “आपणजो येणार आहे तो आहात कy, आEह' दसुर ्याची वाट
पहावी?”

येशूचे उ=रः “जा, आ:ण तुEह' cया गोmी ऐकतआहा आ:ण पहात
आहा  या योहानाला सांगा, अधंळे पाहतात आ:ण पांगळे

येशूचे उ=रः जा आ:ण तुEह' cया गोmी ऐकतआहा आ:ण पहात
आहा  या योहानाला सांगा, अधंळे पाहतात आ:ण पांगळे
चालतात, मेलेले उठवले जातात आ:ण द'नांना सवुाता+ सांगDयात
येते. आ:ण cया कोणाला माnयात अडथळा होणार नाह' तो ध/य.”



    ९ ९ ९ ९ तू राजातू राजातू राजातू राजा आहेस काआहेस काआहेस काआहेस का?    

संदभ+ः योहान १८:३७
ू� �वचारणाराः �पलात
ू�ः “तर तू राजा आहेस काय?”
येशूचे उ=रः “मी राजा आहे अस ंआपण Eहणता. मी स याची 
सा^ \ावी ?ाकरता मी ज/मास आलो, आ:ण ?ाकरता मी 
जगात आलो. जो कोणी स याचा आहे तो माझा आवाज 
ऐकतो.”ऐकतो.”



१० १० १० १० तू यहु\ांचा राजातू यहु\ांचा राजातू यहु\ांचा राजातू यहु\ांचा राजा आहेस काआहेस काआहेस काआहेस का?    

संदभ+ः माक+  १५:२, लूक २३:३, योहान १८:३३-३६ 
ू� �वचारणाराः �पलात
ू�ः “तू यहु\ांचा राजा आहेस काय?”
येशूचे उ=रः “माझ ंराcय ?ा जगातल ंनाह'. माझ ंराcय ?ा 
जगातल ंअसतं तर यहु\ां"या हाती मी ;दला जाऊ नये Eहणनू 
माझे कामदार लढले असते; पण माझं राcय आता इथल ंनाह'.”



११११११११ तू यहु\ांचा राजा आहेस कातू यहु\ांचा राजा आहेस कातू यहु\ांचा राजा आहेस कातू यहु\ांचा राजा आहेस का?     

सदंभ+ः म=य २७:११
ू� �वचारणाराः सभुेदार
ू�ः “तू यहु\ांचा राजा आहेस काय?”
येशूचे उ=रः “आपण Eहणाला.”



१२ १२ १२ १२ तू अॄाहामापे^ा मोठा आहेस कातू अॄाहामापे^ा मोठा आहेस कातू अॄाहामापे^ा मोठा आहेस कातू अॄाहामापे^ा मोठा आहेस का?    

संदभ+ः योहान ८:५२-५६
ू� �वचारणारेः यहुद'
ू�ः “आमचा �पता अॄाहाम मेला;  या"यापे^ा तू मोठा आहेस 
काय? आ:ण सदंेmे मेले; तू ःवतःला काय बनवतोस?”

येशूचे उ=रः “मी ःवतःच ंगौरव केल ंतर माझ ंगौरव काह' 
नाह', पण जो तुमचा देव आहे अस ंcया"या�वषयी तुEह' 

येशूचे उ=रः मी ःवतःच ंगौरव केल ंतर माझ ंगौरव काह' 
नाह', पण जो तुमचा देव आहे अस ंcया"या�वषयी तुEह' 
Eहणता तो माझा �पता माझ ंगौरव करतो. तर', तुEह'  याला 
जाणलेल ंनाह', पण मी  याला ओळखतो. आ:ण मी जर Eहटल ं
कy, मी  याला ओळखीत नाह', तर मी तुम"यासारखा लबाड 
होईन. पण, मी  याला ओळखतो, आ:ण  याच ंवचन पाळतो. 
माझा ;दवस बघायला तुमचा �पता अॄाहाम उ8लासला;  यानं 
तो बिघतला आ:ण तो आन;ंदत झाला.”



१३ १३ १३ १३ �प याचे घर�प याचे घर�प याचे घर�प याचे घर

सदंभ+ः लकू २:४१-५२
ू� �वचारणार'ः येशचूी आई
ू�ः “बाळ, तू आम"याशी असा का वागलास? बघ, तुझे �पता आ:ण
मी दःु:खत होऊन तुला शोधीत होतो.”

येशूचे उ=रः “तुEह' मला शोधीत होता हे कस?ं मी माnया 
�प या"या घरात असलो पा;हजे हे तुEह' ओळखल ंनाह' काय?”

येशूचे उ=रः तुEह' मला शोधीत होता हे कस?ं मी माnया 
�प या"या घरात असलो पा;हजे हे तुEह' ओळखल ंनाह' काय?”



१४ १४ १४ १४ येशचूा बाि_ःमायेशचूा बाि_ःमायेशचूा बाि_ःमायेशचूा बाि_ःमा

सदंभ+ः म=य ३:१३-१७
ू� �वचारणाराः बाि_ःमा करणारा योहान
ू�ः “मलाच तुnयाकडून बाि_ःमा ~यायची गरजआहे; आ:ण तूच
माnयाकडे येतोस?”

येशूचे उ=रः “आता येऊ दे; कारण, आपणअसं सव+ /यायीपण पूण+
करावं हे उिचतआहे.”

येशूचे उ=रः आता येऊ दे कारण आपण असं सव+ /यायीपण पूण+
करावं हे उिचतआहे.”



१५ १५ १५ १५ संदें`याचा अवमानसंदें`याचा अवमानसंदें`याचा अवमानसंदें`याचा अवमान

सदंभ+ः म=य १३:५४-५८, माक+  ६:१-६, लकू ४:१६-३०
ू� �वचारणारेः लोक
ू�ः “?ा"यात ?ा गोmी कुठून आ8या? ?ाला ;दलेल ंaानीपण 
काय आहे? आ:ण ?ा"या हातून असे चम कार होतात?

येशूचे उ=रः “कोणी सदंेmा आप8या ःवतः"या देशात, ःवतः"या 
नातलगात आ:ण ःवतः"या घर' अस8यािशवाय  याचा अवमान 

येशूचे उ=रः कोणी सदंेmा आप8या ःवतः"या देशात ःवतः"या 
नातलगात आ:ण ःवतः"या घर' अस8यािशवाय  याचा अवमान 
होत नाह'.”



१६ १६ १६ १६ मोठM आ:ण प;हली आaामोठM आ:ण प;हली आaामोठM आ:ण प;हली आaामोठM आ:ण प;हली आaा

सदंभ+ः म=य २२:३५-४०, माक+  १२:२८-३४
ू� �वचारणाराः एक शाtी 
ू�ः “ग-ु, िनयमशाtात कोणती आaा मोठM आहे?”
येशूचे उ=रः “ ‘तुझा देव परमेbर ?ा"यावर तू आप8या पूण+ 
अतंःकरणाने, पूण+ :जवाने आ:ण पूण+ मनाने ूीती कर’; ह' मोठM 
आ:ण प;हली आaा आहे, आ:ण ;ह"यासारखी दसुर' ह' कy, ‘तू 
जशी आप8यावर तशीच आप8या शेजा� यावर ूीती कर’. ?ा दोन 
आaांवर सव+ िनयमशाt आ:ण सदंेmे अवलबंून आहेत.
जशी आप8यावर तशीच आप8या शेजा� यावर ूीती कर’. ?ा दोन 
आaांवर सव+ िनयमशाt आ:ण सदंेmे अवलबंून आहेत.”



१७ १७ १७ १७ सनातन जीवनसनातन जीवनसनातन जीवनसनातन जीवन

संदभ+ः योहान ८:४८-५१
ू� �वचारणारेः यहुद'
ू�ः “तू शोमरोनी आहेस, आ:ण तुnयात भतू आहे, हे आEह' 
बरोबर Eहणतो ना?”

येशूचे उ=रः “माnयात भतू नाह'; पण मी माnया �प याला मान 
देतो आ:ण तुEह' माझा अपमान करता. पण मी माझ ंःवतःचं 
गौरव पहात नाह'; जो ते पाहतो आ:ण /याय करतो असा एक गौरव पहात नाह'; जो ते पाहतो आ:ण /याय करतो असा एक 
आहे. मी तुEहाला स य स य सांगतो, कोणी माझी वचनं 
पाळ'ल तर तो कधीच मरण पाहणार नाह'.”



१८ १८ १८ १८ सनातन जीवनसनातन जीवनसनातन जीवनसनातन जीवन

सदंभ+ः योहान ६:६६-७१
ू� �वचारणाराः िशमोन पेऽ 
ू�ः “ूभ,ू आEह' कोणाकडे जाणार? तुnयाजवळ सनातन 
जीवनाची वचनं आहेत. आ:ण आEह' �वbास ठेवतो, आ:ण 
जाणतो कy, तू देवाचा प�वऽ आहेस.”

येशूचे उ=रः “मी तुEहा बारा जणांना िनवडल ंना? आ:ण तुम"यात 
एक जण सैतान आहे.”एक जण सैतान आहे.”



१९ १९ १९ १९ सनातन जीवनसनातन जीवनसनातन जीवनसनातन जीवन

संदभ+ः म=य १९:१६-२३, माक+  १०:१७-२२, लूक १८:१८-२३
ू� �वचारणाराः एक धनवान मनुंय
ू�ः “उ=म ग-ु, मी सनातन जीवन हे वतन िमळावं Eहणनू मी 
काय क-?”

येशूचे उ=रः “मला उ=म का Eहणतोस? एका देवािशवाय कोणी 
उ=म नाह'. 



२० २० २० २० साव+कािलक जीवनसाव+कािलक जीवनसाव+कािलक जीवनसाव+कािलक जीवन

संदभ+ः लूक १०:२५-२८
ू� �वचारणाराः एक शाtी
ू�ः “ग-ु, मी साव+कािलक जीवन हे वतन िमळवायला काय 
क-?”

येशूचे उ=रः “िनयमशाtात काय िल;हल ंआहे? तू कस ं
वाचतोस?”.... “तू बरोबर उ=र ;दलसं. हे कर, आ:ण तू 
जगशील.”जगशील.”



२१ २१ २१ २१ अ[ंद दारअ[ंद दारअ[ंद दारअ[ंद दार

सदंभ+ः म=य ७:१३-१४, लकू १३:२३-२४, 
ू� �वचारणाराः एक जण
ू�ः “ूभ,ू तारले जातील ते थोडेचआहेत काय?”

येशूचे उ=रः “अ[ंद दारानं आत जायला झटा, कारण, मी तुEहाला
सांगतो, पुंकळआत जायला पाहतीलआ:ण जाऊ शकणार नाह'त.”सांगतो, पुंकळआत जायला पाहतीलआ:ण जाऊ शकणार नाह'त.”



२२ २२ २२ २२ पु/हा ज/म घेणेपु/हा ज/म घेणेपु/हा ज/म घेणेपु/हा ज/म घेणे

संदभ+ः योहान ३:१-८
ू� �वचारणाराः िनकदेम
ू�ः “मनुंय मोठा झा8यानंतर कसा ज/म ूशकेल?  याला 
आप8या आई"या उदरात पु/हा जाववेल काय? आ:ण ज/म 
घेववेल काय?”

येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य स य सांगतो, कोणीह' मनुंय
पाDयापासनू आ:ण आ Eयापासनू ज/म8यािशवाय तो देवा"या

येशूचे उ=रः मी तुEहाला स य स य सांगतो कोणीह' मनुंय
पाDयापासनू आ:ण आ Eयापासनू ज/म8यािशवाय तो देवा"या
राcयात येऊ शकत नाह'. देहापासनू ज/मलेला देह आहे, आ:ण
आ Eयापासनू ज/मलेला आ मा आहे. तुEहाला पु/हा ज/मलं
पा;हजे, असं मी तुEहाला Eहटलं ?ाचं आ�य+ क- नका. वारा पा;हजे
ितकडे वाहतो आ:ण तुEह'  याचा आवाज ऐकता, पण तो कोठून
येतो आ:ण कुठं जातो हे तुEहाला कळत नाह'. आ Eयापासनू
ज/मले8या, ू येक मनुंयाचं असचं आहे.”



२३ २३ २३ २३ पु/हा ज/म घेणेपु/हा ज/म घेणेपु/हा ज/म घेणेपु/हा ज/म घेणे

संदभ+ः योहान ३:९-१५
ू� �वचारणाराः िनकदेम
ू�ः “?ा गोmी कशा होऊ शकतील?”
येशूचे उ=रः “तुEह' इॐाएलाचे ग-ु आहा, आ:ण ?ा गोmी जाणत 
नाह'? मी तुEहाला स य स य सांगतो, आEह' जे जाणतो ते 
आEह' बोलतो, आ:ण आEह' जे पा;हल ंआहे  याची सा^ देतो; 
पण तुEह' आमची सा^ ःवीकार'त नाह'. मी पvृवीवर"या गोmी पण तुEह' आमची सा^ ःवीकार'त नाह'. मी पvृवीवर"या गोmी 
जर तुEहाला सांिगत8या तर तुEह' �वbास ठेवीत नाह'; मग, 
मी ःवगा+त8या गोmी जर तुEहाला सांिगत8या तर तुEह' �वbास 
कसा ठेवाल? जो मनुंयाचा पुऽ ःवगा+तून आला  या"यािशवाय 
कोणीह' मनुंय ःवगा+त चढलेला नाह'. आ:ण मोशेनं रानात 
जसा साप वर चढवला तसाच मनुं याचा पुऽ वर चढवला गेला 
पा;हजे, ?ासाठM कy, जो कोणी �वbास ठेवतो  याला  या"या 
ठायी सनातन जीवन िमळाव.ं”



२४ २४ २४ २४ जीवनाची भाकर जीवनाची भाकर जीवनाची भाकर जीवनाची भाकर 

सदंभ+ः योहान ६.५२-५९
ू� �वचारणारेः यहुद' 
ू�ः “हा आEहाला आपला देह कसा खायला देऊ शकेल?”
येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य स य सांगतो, तुEह' जोवर मनुंया"या 

पुऽाचा देह खात नाह', आ:ण  याचं र2 पीत नाह' तोवर तुEहाला तुम"यात 
जीवन नाह'. जो माझा देह खातो आ:ण माझं र2 �पतो  याला सनातन जीवन नाह'. जो माझा देह खातो आ:ण माझं र2 �पतो  याला सनातन 
जीवन आहे. आ:ण मी  याला शेवट"या ;दवशी पु/हा उठवीन. 
कारण, खरोखर, माझा देह अ/न आहे, आ:ण,खरोखर, माझ ंर2 पेय आहे. जो 
माझा देह खातो आ:ण माझ ंर2 �पतो तो माnयात राहतो आ:ण मी 
 या"यात राहतो. :जवंत �प यानं जस ंमला पाठवल,ं आ:ण मी जसा 
�प यामळुं जगतो तसा जो मला खातो तोह' माnयामळुं जगेल. ह'च 
ःवगा+तून उतरलेली भाकर आहे. जी पूव+जांनी खा8ली आ:ण ते मेले तशी ह' 
नाह'. जो कोणी ?ा भाकर'तून खातो तो सव+काळ जगेल.” 



२५ २५ २५ २५ जीवनाची भाकरजीवनाची भाकरजीवनाची भाकरजीवनाची भाकर

संदभ+ः योहान ६:३०-४०
ू� �वचारणारेः लोक
ू�ः “मग आपण कोणतं िच/ह दाखवता कy, ते बघून, आEह' 
आप8यावर �वbास ठेवावा? आपण कोणतं करता?३१आम"या 
पूव+जांनी अरDयात मा/ना खा8ला; कारण ’ याने  यांना 
ःवगा+तील भाकर खायला ;दली’ अस ंिल;हलेल ंआहे.”

येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य स य सांगतो, मोशेनं तुEहाला येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य स य सांगतो, मोशेनं तुEहाला 
ःवगा+तील भाकर ;दली नाह'; पण माझा �पता तुEहाला 
ःवगा+तील खर' भाकर देतो. कारण देवाची भाकर ःवगा+तून 
उत-न जगाला जीवन देत आहे.”



२६ २६ २६ २६ जीवनाची भाकर जीवनाची भाकर जीवनाची भाकर जीवनाची भाकर 

सदंभ+ः योहान ६:४१-५१
ू� �वचारणारेः यहुद' 
ू�ः “हा येश ूयोसेफाचा मलुगा नाह' काय? ?ा"या बापाला आ:ण 
आईला आEह' ओळखतो. आता हा कस ंEहणतो, ‘मी ःवगा+तून 
उतरलो आहे’?”

येशूचे उ=रः “तुEह' आपआप8यात कुरकुर क- नका. cया �प यानं मला 
धाडलं  यानं कोणाला ओढ8यािशवाय तो माnयाकडे येऊ शकत नाह'. 
आ:ण मी  याला शेवट"या ;दवशी पु/हा उठवीन. आ:ण ते सगळे देवाने 
धाडलं  यानं कोणाला ओढ8यािशवाय तो माnयाकडे येऊ शकत नाह'. 
आ:ण, मी  याला शेवट"या ;दवशी पु/हा उठवीन. आ:ण ते सगळे देवाने 
िशकवलेले होतील’, अस ंसंदें`यांत िल;हलं आहे, Eहणून जो �प याकडून 
ऐकून िशकला आहे असा ू येक मनुंय माnयाकडे येतो. जो देवापासून आहे 
 यानं �प याला पा;हलं आहे.  या"यािशवाय कोणी �प याला पा;हलं आहे 
अस ंनाह'. मी तुEहाला स य स य सांगतो, जो माnयावर �वbास ठेवतो 
 याला सनातन जीवन आहे. मीच जीवनाची भाकर आहे. तुम"या पूव+जांनी 
रानात मा/ना खा8ला आ:ण ते मेले. पण ःवगा+तून उतरलेली भाकर अशी 
आहे कy, कोणीह' ती खावी आ:ण म- नये. मी ःवगा+तून उतरलेली :जवंत 
भाकर आहे. ?ा भाकर'तून कोणी खाईल तर तो सव+काळ :जवंत राह'ल. 
आ:ण, जगा"या जीवनासाठM मी जी भाकर देईन ती माझा देह आहे.”



२७ २७ २७ २७ :जवंत पाणी:जवंत पाणी:जवंत पाणी:जवंत पाणी

संदभ+ः योहान ४:११-२६
ू� �वचारणार'ः शोमरोनी बाई
ू�ः “महाराज, आप8याजवळ श�दायला काह' नाह', आ:ण �वह'र 
खोल आहे, मग आप8याजवळ ते :जवंत पाणी कुठून? आपले 
पूव+ज याकोब ?ां"याहून आपण मोठे आहा काय?  यांनी ह' 
�वह'र आEहाला ;दली; आ:ण ते ःवतः,  यांचे पुऽ, आ:ण  यांची 
जनावरं ;हच ंपाणी पीत असत.”जनावरं ;हच ंपाणी पीत असत.”

येशूचे उ=रः “जो कोणी हे पाणी �पईल  याला पु/हा तहान 
लागेल, पण जो मनुंय मी  याला देईन ते पाणी �पईल  याला 
कधीह' तहान लागणार नाह'. तर मी जे पाणी  याला देईन ते 
 या"या ठायी जीवनासाठM उपळ या पाDयाचा झरा होईल.”



२८ २८ २८ २८ :जवतं पाणी:जवतं पाणी:जवतं पाणी:जवतं पाणी

संदभ+ः योहान ४:१-१०
ू� �वचारणार'ः शोमरोनी बाई
ू�ः “आपण यहुद' असनू माnयाजवळ, एका शोमरोनी बाईजवळ 
�यायला मागता, हे अस ंकस?ं”

येशूचे उ=रः “देवाचं दान काय आहे, आ:ण मला �यायला दे अस ं
तुला Eहणणारा कोण आहे, हे तुला समजल ंअसतं तर तू 
 या"याजवळ मािगतल ंअसतंस आ:ण  यानं तुला :जवंत पाणी  या"याजवळ मािगतल ंअसतंस आ:ण  यानं तुला :जवंत पाणी 
;दल ंअसतं.”



२९ २९ २९ २९ :जवतंांचा देव:जवतंांचा देव:जवतंांचा देव:जवतंांचा देव

संदभ+ः म=य २२:२३-३२, माक+  १२:१८-२७, लूक २०:२७-३८
ू� �वचारणारेः सदोकy
ू�ः “तर ती पुन[ थानात  या सातांतून कोणाची बायको 
होईल? कारण ती  या सवाdची झाली होती.”

येशूचे उ=रः “तुEह' शाtलेख आ:ण देवाचं सामvय+ जाणत 
नाह', Eहणनू चुकत आहा. कारण ते पुन[ थानात लfन कर'त 
नाह'त ;कंवा लfन क-न देत नाह'त. पण ःवगा+तील नाह'त ;कंवा लfन क-न देत नाह'त. पण ःवगा+तील 
देवदतूांसारखे होतात. पण मेले8यां"या पु/हा उठDया�वषयी देवानं 
तुEहाला सांिगतल ंआहे ते तुEह' वाचलेल ंनाह' काय?  यान ं
Eहटल ंआहे कy, ‘मी अॄाहामाचा देव, इसहाकाचा देव, आ:ण 
याकोबाचा देव आहे.’ देव हा मतृांचा देव नाह', पण :जवंतांचा 
आहे.”



३० ३० ३० ३० येशूची वचने  येशूची वचने  येशूची वचने  येशूची वचने  

सदंभ+ः योहान ६:६०-६४
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “हे वचन क;ठण आहे; हे कोणाला ऐकवेल?”
येशूचे उ=रः “?ाचा तुEहाला अडथळा होतो काय? आ:ण तुEह' जर 
मनुंया"या पुऽाला तो आधी होता ितथं वर जाताना पहाल 
तर? आ मा जीवन देणारा आहे, देह काह' लाभ घडवीत नाह'. 
मी तुम"याशी बोललो ती वचनं आ मा आ:ण जीवन आहेत. 
तर? आ मा जीवन देणारा आहे, देह काह' लाभ घडवीत नाह'. 
मी तुम"याशी बोललो ती वचनं आ मा आ:ण जीवन आहेत. 
पण तुम"यात असे काह' आहेत कy, ते �वbास ठेवीत नाह'त.”



३१ ३१ ३१ ३१ येशूचा अिधकार  येशूचा अिधकार  येशूचा अिधकार  येशूचा अिधकार  

सदंभ+ः म=य २१:२३-३७, माक+  ११:२६-३३, लकू २०:१-८
ू� �वचारणारेः वrरs याजक, शाtी आ:ण वड'ल
ू�ः “तू कोण या अिधकारानं ?ा गोmी करतोस? ;कंवा ?ा गोmी 
करायला कोणी तुला हा अिधकार ;दला?”

येशूचे उ=रः “मी तुEहाला एक गोm �वचारतो, मला उ=र \ा, आ:ण 
मी ?ा गोmी कोण या अिधकारानं करतो हे मी तुEहाला सांगेन. 
योहानाचा बाि_ःमा हा ःवगा+कडून होता कy मनुंयांकडून? मला 
उ=र \ा.
योहानाचा बाि_ःमा हा ःवगा+कडून होता कy मनुंयांकडून? मला 
उ=र \ा.”



३२ ३२ ३२ ३२ मं;दरमं;दरमं;दरमं;दर

सदंभ+ः योहान २:१८-२१
ू� �वचारणारेः यहुद'
ू�ः“तू हे करतोस तर आEहाला िच/ह काय दाखवतोस?”
येशूचे उ=रः “तुEह' हे म;ंदर मोडा आ:ण मी ते तीन ;दवसांत उभ ं
कर'न.”



३३ ३३ ३३ ३३ कोणी पाप केलेकोणी पाप केलेकोणी पाप केलेकोणी पाप केले

सदंभ+ः योहान ९:१-५
ू� �वचारणाराः िशंय
ू�ः “र#बी, कोणी पाप केल?ं ?ान,ं ;कंवा ?ा"या 
आईबापांनी, Eहणनू हा अधंळा ज/मला?”

येशूचे उ=रः “?ान,ं ;कंवा ?ा"या आईबापांनी पाप केल ंअस ं
नाह', पण देवाची काम ं?ा"यात ूगट Fहावीत Eहणनू अस ं
झाल.ं cयान ंमला धाडल ं याची काम ंआपण ;दवस असेपयdत 
केली पा;हजेत. राऽ येते तेFहा कोणीह' काम क- शकत नाह'. 
झाल.ं cयान ंमला धाडल ं याची काम ंआपण ;दवस असेपयdत 
केली पा;हजेत. राऽ येते तेFहा कोणीह' काम क- शकत नाह'. 
मी जगात आहे तोवर मी जगाचा ूकाश आहे.”



३४ ३४ ३४ ३४ उिचत /यायउिचत /यायउिचत /यायउिचत /याय

सदंभ+ः योहान ७.२०-२४
ू� �वचारणारेः लोक
ू�ः “तुnयात भतू आहे. कोण तुला ठार मारायला टपतो आहे?”
येशूचे उ=रः “मी एक काम केल,ं आ:ण तुEह' सगळे आ�य+ 
करता. मोशेनं ?ाकरता, तुEहाला सनुत लावून ;दली. तर' ती 
मोशेपासनू नाह', पण पूव+जांपासनू आहे. आ:ण तुEह' श#बाथ 
;दवशी मनुंयाची सनुत करता. मोशेचं िनयमशाt मोडू नये 
Eहणनू जर श#बाथ ;दवशी मनुंयाला सनुत िमळते तर मी 
;दवशी मनुंयाची सनुत करता. मोशेचं िनयमशाt मोडू नये 
Eहणनू जर श#बाथ ;दवशी मनुंयाला सनुत िमळते, तर मी 
श#बाथ ;दवशी एका मनुं याला सवाdगी िनरोगी केल ंEहणनू 
तुEह' माnयावर रागावता काय? ;दसतं  याव-न /याय क- 
नका,पण उिचत /यायान ं/याय करा.”



३५ ३५ ३५ ३५ दगडमाराची िश^ादगडमाराची िश^ादगडमाराची िश^ादगडमाराची िश^ा

सदंभ+ः योहान ८:१-११
ू� �वचारणारेः शाtी व परोशी
ू�ः “ग-ु, ह' बाई Fयिभचारकमा+त धरली गेली. आता अशांना 
दगडमार करावा, Eहणनू मोशेनं िनयमशाtात आEहाला आaा 
;दली आहे. पण आपण काय Eहणता?”

येशूचे उ=रः “तुम"यात जो कोणी िनंपाप असेल  यानं ूथम 
ित"यावर एक दगड टाकावा.”

येशूचे उ=रः तुम"यात जो कोणी िनंपाप असेल  यानं ूथम 
ित"यावर एक दगड टाकावा.”



३६ ३६ ३६ ३६ अश5ु आ माअश5ु आ माअश5ु आ माअश5ु आ मा

सदंभ+ः माक+  १:२१-२८, लकू ४:३३-३५
ू� �वचारणाराः अशु5 आ मा लागलेला मनुंय
ू�ः “अरे नासरेथकर येश,ू तुला आम"याशी काय करायचं आहे? तू
आEहाला नm करायला आलास काय? तू कोणआहेस हे मी जाणतो. 
देवाचा प�वऽ तू आहेस.”

येशूचे उ=रः “त>ड बंद कर आ:ण ?ा"यामधून बाहेर नीघ.”येशूचे उ=रः “त>ड बंद कर आ:ण ?ा"यामधून बाहेर नीघ.”



३७ ३७ ३७ ३७ अश5ु आ माअश5ु आ माअश5ु आ माअश5ु आ मा

सदंभ+ः म=य ८:२८-३४, माक+  ५:१-२०, लकू ८:२६-३९
ू� �वचारणाराः अशु5 आ मा लागलेला मनुंय
ू�ः “येश,ू परा पर देवा"या पुऽा, तुला माnयाशी काय करायचं
आहे? मी तुला देवापुढं शपथ घालतो, तू मला �पडू नकोस.”

येशूचे उ=रः “अरे अशु5 आ Eया, ?ा मनुंयातून बाहेर नीघ.”येशूचे उ=रः अरे अशु5 आ Eया ?ा मनुंयातून बाहेर नीघ



३८ ३८ ३८ ३८ सूटपऽसूटपऽसूटपऽसूटपऽ

सदंभ+ः म=य १९:३-६, माक+  १०:२-३
ू� �वचारणारेः परोशी
ू�ः“कोणी कोण याह' कारणाव-न आप8या बायकोला सोडण ं
योfय आहे काय?”

येशूचे उ=रः “तुEह' हे वाचल ंनाह' काय कy, cयानं ूारंभापासनू 
 यांना उ प/न केल ं यानं  यांना नर आ:ण नार' अस ंकेल.ं 
आ:ण Eहटल ंकy, ‘?ा कारणामळुे पु[ष आप8या बापाला आ:ण 
आईला सोड'ल आ:ण आप8या बायकोशी जडून राह'ल आ:ण ती 
आ:ण Eहटल ंकy, ‘?ा कारणामळुे पु[ष आप8या बापाला आ:ण 
आईला सोड'ल आ:ण आप8या बायकोशी जडून राह'ल; आ:ण ती 
दोघे एकदेह होतील’? तर मग ती दोन नाह'त, पण एकदेह 
आहेत; Eहणनू देवानं जे जोडल ंआहे ते मनुंयान ंतोडू नये.”



३९ ३९ ३९ ३९ सूटपऽसूटपऽसूटपऽसूटपऽ

सदंभ+ः म=य १९:७-९, माक+  १०:४-९
ू� �वचारणारेः परोशी
ू�ः“मग सोडिच�ठM देऊन ितला सोडायला मोशेनं आaा का 
;दली?”

येशूचे उ=रः “तुम"या मना"या क;ठणपणामळुं, मोशेनं तुEहाला 
तुम"या बायका सोडायला परवानगी ;दली; पण ूारंभापासनू तस ं
झाल ंनाह'. आ:ण मी तुEहाला सांगतो, जो कोणी आप8या 
बायकोला जारकमा+"या कारणािशवाय सोड'ल आ:ण दसुर'शी 
झाल ंनाह'. आ:ण मी तुEहाला सांगतो, जो कोणी आप8या 
बायकोला जारकमा+"या कारणािशवाय सोड'ल, आ:ण दसुर'शी 
लfन कर'ल तो Fयिभचार करतो.”



४० ४० ४० ४० ूकाशूकाशूकाशूकाश

सदंभ+ः योहान ११:७-१०
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “र#बी, यहुद' आप8याला आताच दगडमार क- पहात होते 
आ:ण आपण पु/हा ितकडे जाऊ पाहता?”

येशूचे उ=रः “;दवसाचे बारा तास असतात ना? कोणी ;दवसा 
चाल8यास तो अडखळणार नाह', कारण  याला ?ा जगाचा 
ूकाश ;दसतो; पण कोणी राऽी चाल8यास तो अडखळतो, कारण 
चाल8यास तो अडखळणार नाह' कारण  याला ?ा जगाचा 
ूकाश ;दसतो; पण कोणी राऽी चाल8यास तो अडखळतो, कारण 
 या"यात ूकाश नाह'.”



४१ ४१ ४१ ४१ ूकाशाचे पुऽूकाशाचे पुऽूकाशाचे पुऽूकाशाचे पुऽ

सदंभ+ः योहान १२:३१-३६
ू� �वचारणाराः लोक
ू�ः “:भःत सव+काळ राह'ल अस ंआEह' िनयमशाtातून ऐकल ं
आहे. आ:ण, आपण कस ंEहणता कy, मनुंयाचा पुऽ वर 
चढवला गेला पा;हजे? हा मनुंयाचा पुऽ कोण आहे?”

येशूचे उ=रः “आणखी अ8पकाळ तुम"याबरोबर ूकाश 
आहे; तुEहाला ूकाश आहे तोवर चाला; नाह'तर, अधंार तुEहाला 
गाठMल जो अधंारात चालतो  याला आपण कुठं जातो हे कळत 
आहे; तुEहाला ूकाश आहे तोवर चाला; नाह'तर, अधंार तुEहाला 
गाठMल; जो अधंारात चालतो  याला आपण कुठं जातो हे कळत 
नाह'. तुEहाला ूकाश आहे तोवर ूकाशावर �वbास 
ठेवा; Eहणजे तुEह' ूकाशाचे पुऽ Fहाल.”



४२ ४२ ४२ ४२ पाच हजारांना भोजनपाच हजारांना भोजनपाच हजारांना भोजनपाच हजारांना भोजन

सदंभ+ः म=य १४:१३-२१, माक+  ६:३०-४४, लकू ९:१०-१७, योहान 
६:१-१५

ू� �वचारणारेः िशंय 
ू�ः “आEह' जाऊन, दोनशे ;दनारां"या भाकर' �वकत घेऊन 
 यांना खायला देऊ काय?”

येशूचे उ=रः “तुम"याजवळ ;कती भाकर' आहेत? जा आ:ण बघा.”



४३ ४३ ४३ ४३ पाच हजारांना भोजनपाच हजारांना भोजनपाच हजारांना भोजनपाच हजारांना भोजन

सदंभ+ः योहान ६:१-१५
ू� �वचारणारेः िशंय 
ू�ः “इथं एक लहान मलुगा आहे.  या"याजवळ पाच जवा"या 
भाकर', आ:ण दोन मास�या आहेत; पण इतgया लोकांत  या 
काय आहेत?”

येशूचे उ=रः “लोकांना बसवा.”



४४ ४४ ४४ ४४ चार हजारांना भोजनचार हजारांना भोजनचार हजारांना भोजनचार हजारांना भोजन

सदंभ+ः म=य १५:३२-३९, माक+  ८:१-१० 
ू� �वचारणारेः िशंय 
ू�ः “एव�या मो�या जमावाला खाऊ घालायला, रानात आEहाला 
एव�या भाकर' कुठून िमळणार?”

येशूचे उ=रः “तुम"याजवळ ;कती भाकर' आहेत?”



४५ ४५ ४५ ४५ ^मा^मा^मा^मा

सदंभ+ः म=य १८:२१-२२ 
ू� �वचारणाराः पेऽ 
ू�ः “ूभ,ू माnया भावान ं;कती वेळा माnया�व[5 पाप 
कराव,ं आ:ण मी  याला ^मा करावी? सात वेळा?”

येशूचे उ=रः “मी तुला Eहणत नाह' कy, सात वेळा; पण सातां"या 
स=र वेळा.”



४६ ४६ ४६ ४६ पापांची ^मापापांची ^मापापांची ^मापापांची ^मा

सदंभ+ः माक+  २:१-१२, लकू ५:१७-२६
ू� �वचारणारेः शाtी
ू�ः “हा अस ंका बोलतो? हा दभुा+षण करतो! कोण एका 
देवािशवाय पापांची ^मा क- शकतो?”

येशूचे उ=रः “तुEह' का आप8या मनात अस8या गोmीचा �वचार 
करता? ?ा प^घाती मनुंयाला ‘तुnया पापांची ^मा केली 
आह’ अस ंEहणण,ं ;कंवा ‘ऊठ, तुझ ंबाजल ंउचल आ:ण 
चाल अस ंEहणण ंअिधक सोपं आहे पण मनुंया"या पुऽाला 
आह’ अस ंEहणण,ं ;कंवा ‘ऊठ, तुझ ंबाजल ंउचल आ:ण 
चाल’, अस ंEहणण ंअिधक सोपं आहे? पण मनुंया"या पुऽाला 
पvृवीवर पापांची ^मा करायचा अिधकार आहे हे तुEहाला 
समजाव.ं”



४७ ४७ ४७ ४७ प�वऽ आ मा प�वऽ आ मा प�वऽ आ मा प�वऽ आ मा 

सदंभ+ः योहान १४:२२-२६
ू� �वचारणाराः यहुदा 
ू�ः “ूभ,ू अस ंकाय झाल ंकy, आपण आEहाला ूगट Fहाल आ:ण 
जगाला नाह'?”

येशूचे उ=रः “कोणीह' माnयावर ूीती कर'ल तर तो माझ ंवचन 
पाळ'ल; आ:ण  या"यावर माझा �पता ूीती कर'ल; आ:ण आEह' 
 या"याकडे येऊ, आ:ण  या"याकडे आमचं वसतीचं ;ठकाण 
क-. जो माnयावर ूीती कर'त नाह' तो माझी वचनं पाळ'त 
 या"याकडे येऊ, आ:ण  या"याकडे आमचं वसतीचं ;ठकाण 
क-. जो माnयावर ूीती कर'त नाह' तो माझी वचनं पाळ'त 
नाह'. आ:ण तुEह' जे वचन ऐकता ते माझ ंनाह' पण cयान ं
मला धाडल ं या �प याच ंआहे. मी तुम"याबरोबर रहात 
असताना मी ?ा गोmी तुEहाला सांिगत8यात. पण �पता cयाला 
माnया नावानं धाड'ल तो कैवार' Eहणजे प�वऽ आ मा तुEहाला 
सव+ गोmी िशकवील; आ:ण मी cया गोmी तुEहाला सांिगत8यात 
 या सव+ गोmींची तुEहाला आठवण देईल.



४८ ४८ ४८ ४८ �पता�पता�पता�पता

सदंभ+ः योहान ८:१९
ू� �वचारणारेः परोशी
ू�ः “तुझा �पता कुठं आहे?”
येशूचे उ=रः “तुEह' मला ;कवा माnया �प यालाह' ओळखीत 
नाह'. तुEह' मला ओळखल ंअसतं तर माnया �प यालाह' 
ओळखल ंअसतं.”



४९ ४९ ४९ ४९ मनुंयाचा पुऽमनुंयाचा पुऽमनुंयाचा पुऽमनुंयाचा पुऽ

सदंभ+ः योहान ९:३५-३८
ू� �वचारणाराः अधंळा मनुंय
ू�ः “आ:ण, ूभ,ू तो कोण आहे कy, मी  या"यावर �वbास ठेव?ू”
येशूचे उ=रः “तू  याला पहात आहेस आ:ण तोच तुnयाशी बोलत 
आहे.”



५० ५० ५० ५० �वbास�वbास�वbास�वbास

सदंभ+ः म=य २१:१८-२२, माक+  ११:२०-२५
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “हे अ:ंजराचं झाड लगेच कस ंवाळल?”
येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य सांगतो, तुम"यात जर �वbास 
असेल, आ:ण तुEह' सशंय धरणार नाह', तर तुEह' हे अ:ंजरा"या 
झाडाला कराल एवढंच नाह', पण, तुEह' जर ?ा ड>गराला 
Eहणाल, ‘तू इथनू काढला जाऊन समिुात टाकला जा’ तर तस ं
होईल. आ:ण तुEह' cया काह' गोmी ूाथ+नेत �वbास ठेवनू 
Eहणाल, ‘तू इथनू काढला जाऊन समिुात टाकला जा’ तर तस ं
होईल. आ:ण तुEह' cया काह' गोmी ूाथ+नेत, �वbास ठेवनू 
मागाल,  या सव+ तुEहाला िमळतील.”



५१ ५१ ५१ ५१ �वbास�वbास�वbास�वbास

सदंभ+ः म=य २१:१८-२२, माक+  ११:२०-२५
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “हे अ:ंजराचं झाड लगेच कस ंवाळल?”
येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य सांगतो, तुम"यात जर �वbास 
असेल, आ:ण तुEह' सशंय धरणार नाह', तर तुEह' हे अ:ंजरा"या 
झाडाला कराल एवढंच नाह', पण, तुEह' जर ?ा ड>गराला 
Eहणाल, ‘तू इथनू काढला जाऊन समिुात टाकला जा’ तर तस ं
होईल. आ:ण तुEह' cया काह' गोmी ूाथ+नेत �वbास ठेवनू 
Eहणाल, ‘तू इथनू काढला जाऊन समिुात टाकला जा’ तर तस ं
होईल. आ:ण तुEह' cया काह' गोmी ूाथ+नेत, �वbास ठेवनू 
मागाल,  या सव+ तुEहाला िमळतील.”



५२ ५२ ५२ ५२ �वbास�वbास�वbास�वbास

सदंभ+ः म=य १७:१९-२०, माक+  ९:१७-२९
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “आEह' का ते (भतू) काढू शकलो नाह'?”
येशूचे उ=रः “तुम"या अ8प�वbासामळुं! मी तुEहाला स य 
सांगतो, तुम"यात जर मोहर'"या दाDयाएवढा �वbास असेल, तर 
तुEह' ?ा ड>गराला Eहणाल, ‘इथनू पुढ"या जागेवर सरक’ आ:ण 
सांगतो तुम"यात जर मोहर'"या दाDयाएवढा �वbास असेल तर 
तुEह' ?ा ड>गराला Eहणाल, ‘इथनू पुढ"या जागेवर सरक’ आ:ण 
तो सरकेल; तुEहाला काह' अशgय होणार नाह'.”



५३ ५३ ५३ ५३ ःवगा+"या राcयात सवाdत मोठाःवगा+"या राcयात सवाdत मोठाःवगा+"या राcयात सवाdत मोठाःवगा+"या राcयात सवाdत मोठा

सदंभ+ः म=य १८:१-५
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “ःवगा+"या राcयात सवाdत मोठा कोण?”
येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य सांगतो, तुमचा पालट होऊन तुEह' 
बालकांसारखे झा8यािशवाय ःवगा+"या राcयात तुEह' ूवेश 
करणार नाह'. कारण जो कोणी ःवतःला ?ा बालकांूमाणे लीन 
बालकांसारखे झा8यािशवाय ःवगा+"या राcयात तुEह' ूवेश 
करणार नाह'. कारण जो कोणी ःवतःला ?ा बालकांूमाणे लीन 
कर'ल तो ःवगा+"या राcयात सवाdत मोठा आहे.



५४ ५४ ५४ ५४ मी ?ा जगाचा नाह'मी ?ा जगाचा नाह'मी ?ा जगाचा नाह'मी ?ा जगाचा नाह'

सदंभ+ः योहान ८:२१-२४
ू� �वचारणारेः यहुद'
ू�ः “हा आ मह या करणार काय? कारण हा Eहणतो कy, ‘मी 
जाईन ितकडे तुEहाला येता येणार नाह'’.”

येशूचे उ=रः “तुEह' खालचे आहा, मी वरचा आहे; तुEह' ?ा जगाचे 
आहा, मी ?ा जगाचा नाह'. Eहणनू मी तुEहाला Eहटल,ं तुEह' 
तुम"या पापांत मराल; कारण, मी तो आहे असा तुEह' �वbास 
ठेवला नाह' तर तुEह' तुम"या पापांत मराल.
तुम"या पापांत मराल; कारण, मी तो आहे असा तुEह' �वbास 
ठेवला नाह', तर तुEह' तुम"या पापांत मराल.”



५५ ५५ ५५ ५५ तू कोठे जातोसतू कोठे जातोसतू कोठे जातोसतू कोठे जातोस?

सदंभ+ः योहान १३:३१-३६
ू� �वचारणाराः िशमोन पेऽ
ू�ः “ूभ,ू तू कुठं जातोस?”
येशूचे उ=रः “मी जाईन ितकडे, आता, तुला माnयामाग ंयेता येणार 
नाह'; पण नंतर तू माnयामाग ंयेशील.”



५६ ५६ ५६ ५६ तू कोठे जातोसतू कोठे जातोसतू कोठे जातोसतू कोठे जातोस?

संदभ+ः योहान १३:३७-३८
ू� �वचारणाराः िशमोन पेऽ
ू�ः “ूभ,ू मला तुnयामाग ंका येता येणार नाह'? मी तुnयाकरता 
माझा जीव देईन.”

येशूचे उ=रः “तू माnयाकरता तुझा जीव देशील काय? मी तुला 
स य स य सांगतो, तू मला तीनदा नाकारशील तोपयdत क>बडा 
आरवणार नाह'.”आरवणार नाह'.”



५७ ५७ ५७ ५७ माग+माग+माग+माग+, , , , स य आ:ण जीवनस य आ:ण जीवनस य आ:ण जीवनस य आ:ण जीवन

सदंभ+ः योहान १४:१-७
ू� �वचारणाराः थोमा
ू�ः “ूभ,ू आपण कुठं जाता ते आEहाला माह'त नाह'; मग माग+ 
कसा माह'त आहे?”

येशूचे उ=रः “माग+, स य आ:ण जीवन मी आहे. माnया�ारे 
आ8यािशवाय कोणी �प याकडे येत नाह'. तुEह' मला ओळखल ं
असतं तर माnया �प यालाह' ओळखल ंअसतं. तुEह'  याला 
आता ओळखता आ:ण तुEह'  याला पा;हल ंआहे.
असतं तर माnया �प यालाह' ओळखल ंअसतं. तुEह'  याला 
आता ओळखता आ:ण तुEह'  याला पा;हल ंआहे.”



५८ ५८ ५८ ५८ मी �प याकडे जातोमी �प याकडे जातोमी �प याकडे जातोमी �प याकडे जातो

सदंभ+ः योहान १६:१६-२८
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “हा हे आप8याला काय Eहणतो? ‘थोडा वेळ, आ:ण तुEह' 
मला पाहणार नाह', आ:ण पु/हा, थोडा वेळ आ:ण तुEह' मला 
पहाल;’ आ:ण, ‘कारण मी �प याकडे जातो.’ ”

येशूचे उ=रः “आ:ण Eहणनू, आता तुEहाला दःुख आहे; पण मी 
तुEहाला पाह'न, आ:ण तुमचं मन आनं;दत होईल, आ:ण 
तुम"यापासनू तुमचा आनंद कोणी ;हरावणार नाह'. आ:ण  या 
तुEहाला पाह'न, आ:ण तुमचं मन आनं;दत होईल, आ:ण 
तुम"यापासनू तुमचा आनंद कोणी ;हरावणार नाह'. आ:ण  या 
;दवशी तुEह' माnयाजवळ काह' मागणार नाह'. मी तुEहाला 
स य स य सांगतो, तुEह' माnया नावानं �प याजवळ काह' 
मागाल तर तो ते तुEहाला देईल. अजनू तुEह' माnया नावानं 
काह' मािगतल ंनाह'; तुEह' मागा, आ:ण तुमचा आनदं पूण+ 
Fहावा Eहणनू तुEहाला िमळेल..... मी �प याकडून िनघालो 
आ:ण जगात आलो; पु/हा, मी जग सोडतो आ:ण �प याकडे 
जातो.”



५९ ५९ ५९ ५९ मी आ:ण �पता एक आहोतमी आ:ण �पता एक आहोतमी आ:ण �पता एक आहोतमी आ:ण �पता एक आहोत

सदंभ+ः योहान १०:२४-३०
ू� �वचारणारेः यहुद'
ू�ः “आपण कुठवर आमचं मन चळवणार? आपण जर :भःत 
असाल तर आEहाला उघडपणे सांगा.”

येशूचे उ=रः “मी तुEहाला सांिगतल ंआ:ण तुEह' �वbास ठेवीत 
नाह'. मी माnया �प या"या नावानं जी काम ंकरतो ती 
माnया�वषयी सा^ देतात. पण तुEह' �वbास ठेवीत नाह', कारण 
मी तुEहाला Eहट8याूमाण ंतुEह' माnया म�ढरांतले नाह'. माझी 
माnया�वषयी सा^ देतात. पण तुEह' �वbास ठेवीत नाह', कारण 
मी तुEहाला Eहट8याूमाण ंतुEह' माnया म�ढरांतले नाह'. माझी 
म�ढरं माझी हाक ऐकतात, मी  यांना ओळखतो, आ:ण ती 
माnयामाग ंयेतात. आ:ण मी  यांना सनातन जीवन देतो;  यांचा 
कधीह' नाश होणार नाह', आ:ण कोणी  यांना माnया हातातून 
;हसकून घेणार नाह'. मला देणारा माझा �पता सवाdपे^ा मोठा 
आहे, आ:ण माnया �प या"या हातातून कोणी ;हसकून घेऊ 
शकत नाह'. मी आ:ण �पता एक आहोत.”



६० ६० ६० ६० अfनीने संहारअfनीने संहारअfनीने संहारअfनीने संहार

सदंभ+ः लकू ९:५१-५५
ू� �वचारणारेः याकोब व योहान
ू�ः “ूभ,ू आकाशातून अfनीनं येऊन ?ांचा सहंार करावा, अशी 
आEह' आaा करावी अशी आपली इ"छा आहे काय?”

येशूचे उ=रः (येशूने उ=र ;दले नाह'.)



६१ ६१ ६१ ६१ देवाचे राcयदेवाचे राcयदेवाचे राcयदेवाचे राcय

सदंभ+ः लकू १७:२०-२१
ू� �वचारणारेः परोशी
ू�ः “देवाच ंराcय कधी येईल?”
येशूचे उ=रः “देवाचं राcय िनर'^णात येणार नाह'; आ:ण ‘इथं 
बघा’, ;कंवा ‘ितथं बघा’ असदंेखील ते Eहणणार नाह'त; कारण 
बघा, देवाचं राcय तुम"यात आहे.”



६२ ६२ ६२ ६२ देवाचे राcयदेवाचे राcयदेवाचे राcयदेवाचे राcय

सदंभ+ः लकू १७:३६-३७
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “कुठं, ूभ?ू”
येशूचे उ=रः “:जथं मढं ितथं िगधाडं जमतील.”



६३ ६३ ६३ ६३ देवाची ःतुतीदेवाची ःतुतीदेवाची ःतुतीदेवाची ःतुती

सदंभ+ः म=य २१:१४-१६
ू� �वचारणारेः वrरs याजक व शाtी  
ू�ः “ह' (मलुे) काय बोलतात ते तू ऐकतोस काय?”
येशूचे उ=रः “हो, आ:ण ‘बालकां"या आ:ण ता/?ां"या त>डून तू 
ःतुती पूण+ केलीस’ हे तुEह' कधीच वाचल ंनाह' काय?”



६४ ६४ ६४ ६४ देवाचे कामदेवाचे कामदेवाचे कामदेवाचे काम

सदंभ+ः योहान ६:२८-२९
ू� �वचारणारेः लोक
ू�ः “आEह' देवाची काम ंकरावीत Eहणनू काय कराव?ं”
येशूचे उ=रः “देवाचं काम हे आहे कy,  यानं cयाला पाठवल ंआहे 
 या"यावर तुEह' �वbास ठेवावा.”



६५ ६५ ६५ ६५ देवाला सव+ काह' शgयदेवाला सव+ काह' शgयदेवाला सव+ काह' शgयदेवाला सव+ काह' शgय

सदंभ+ः म=य १९:२५-२६
ू� �वचारणारेः िशंय 
ू�ः “मग कोण तारला जाऊ शकेल?”
येशूचे उ=रः “मनुं यांना हे अशgय आहे, पण देवाला सव+ गोmी 
शgय आहेत.”



६६ ६६ ६६ ६६ शेजार'शेजार'शेजार'शेजार'

सदंभ+ः लकू १०:२५-३७
ू� �वचारणाराः एक शाtी
ू�ः “आ:ण माझा शेजार' कोण?”
येशूचे उ=रः “एक मनुंय य[शलेमहून खाली यrरहोकडे िनघाला, आ:ण 

चोरां"या गराhयात पडला.  यांनी  याचे कपडे काढले,  याला फटके 
लगावले,  याला अध+मेला सोडलं, आ:ण ते िनघून गेले. आ:ण सयंोगानं एक 
याजक  या वाटेनं खाली आला, आ:ण  यानं  याला बिघतल ंतेFहा तो 
दसु� या बाजूकडून गेला. तसाच एक लेवी  या ;ठकाणी आला, तेFहा  यानं 
याजक  या वाटेनं खाली आला, आ:ण  यानं  याला बिघतल ंतेFहा तो 
दसु� या बाजूकडून गेला. तसाच एक लेवी  या ;ठकाणी आला, तेFहा  यानं 
 याला बिघतल ंआ:ण तो दसु� या बाजूकडून गेला. पण, तो होता ितथं एक 
शोमरोनी ूवास कर'त आला; आ:ण  यानं  याला बिघतल ंतेFहा  याला 
 याचा कळवळा आला. तो  या"याकडे गेला, आ:ण  यानं  या"या जखमांवर 
तेल आ:ण िा^ारस ओतून  या बांध8या;  याला आप8या जनावरावर बसवून 
एका उतारशाळेत आणल,ं आ:ण  याची चांगली काळजी घेतली. आ:ण  यानं 
दसु� या ;दवशी दोन ;दनार काढून ते उतारशाळे"या मालकाला ;दले, आ:ण तो 
 याला Eहणाला, ‘?ाची चांगली काळजी ~या, आ:ण तुEह' जे काह' अिधक 
खचा+ल ते मी पु/हा परत येईन तेFहा तुEहाला देईन.’ तर जो चोरां"या 
गराhयात पडला  याचा शेजार' ?ा ितघांतून कोण झाला असं तू 
समजतोस?”



६७ ६७ ६७ ६७ अंधळे वाटाhये अंधळे वाटाhये अंधळे वाटाhये अंधळे वाटाhये 

सदंभ+ः म=य १५:१२-१४
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “परोँयांनी हे बोलण ंऐकल ंतेFहा  यांना अडथळा झाला हे 
आपण जाणता काय?”

येशूचे उ=रः “माnया ःवग�य �प यानं न लावलेल ंू येक रोप 
उपटून टाकल ंजाईल.  यांना राहू \ा; ते अधंळे वाटाhये आहेत 
आ:ण अधंळा अधं�याला नेऊ लागला तर दोघेह' खाhयात 
पडतील.
आ:ण अधंळा अधं�याला नेऊ लागला तर दोघेह' खाhयात 
पडतील.”



६८ ६८ ६८ ६८ �वbासू दास�वbासू दास�वbासू दास�वbासू दास

सदंभ+ः लकू १२:४१-४४
ू� �वचारणाराः पेऽ 
ू�ः “ूभ,ू तू हा दाखला आEहाला सांगतोस कy, सग�यांना 
सांगतोस?”

येशूचे उ=रः “तर cयाला  याचा धनी आप8या पrरवारावर  यांना 
 या"या अ/नाची वाटणी वेळेवर \ावी Eहणनू नेमील तो �वbासू 
आ:ण �वचार' कारभार' कोण आहे? जो दास  या"या ध/याला 
तो येईल तेFहा तस ंकरताना आढळेल तो ध/य. मी तुEहाला 
आ:ण �वचार' कारभार' कोण आहे? जो दास  या"या ध/याला 
तो येईल तेFहा तस ंकरताना आढळेल तो ध/य. मी तुEहाला 
खरोखर सांगतो, तो आप8या सव+ मालम=ेवर  याला नेमील.”



६९ ६९ ६९ ६९ दाखलेदाखलेदाखलेदाखले

सदंभ+ः म=य १३:१०-१५, माक+  ४:१०-१२, लकू ६:६-११
ू� �वचारणारेः िशंय 
ू�ः “आपण  यां"याशी दाख8यांत का बोलता?”
येशूचे उ=रः “ःवगा+"या राcयाची रहःयं जाणण ंतुEहाला ;दलेल ं
आहे, पण ते  यांना ;दलेल ंनाह'. कारण cया कोणाजवळ आहे 
 याला ;दल ंजाईल आ:ण  या"याजवळ �वपुल होईल. पण cया 
कोणाजवळ नाह',  या"याजवळ जे आहे तेपण  या"याकडून 
काढून घेतल ंजाईल.Eहणनू मी  यां"याशी दाख8यांत 
कोणाजवळ नाह',  या"याजवळ जे आहे तेपण  या"याकडून 
काढून घेतल ंजाईल.Eहणनू मी  यां"याशी दाख8यांत 
बोलतो; कारण ते पाहताना पहात नाह'त, ऐकताना ऐकत नाह'त 
आ:ण �वचारह' कर'त नाह'त.”



७० ७० ७० ७० कर देणेकर देणेकर देणेकर देणे

सदंभ+ः म=य २२:१५-२२, लकू २०:२०-२६
ू� �वचारणारेः हेर 
ू�ः “कैसराला कर देण ंयोfय आहे कy नाह'?”
येशूचे उ=रः “कैसराचं आहे ते कैसराला \ा आ:ण देवाचं आहे ते 
देवाला \ा.”



७१ ७१ ७१ ७१ ;टकणारे अ/न ;टकणारे अ/न ;टकणारे अ/न ;टकणारे अ/न 

सदंभ+ः योहान ६:२२-२७
ू� �वचारणारेः लोक 
ू�ः “र#बी, आपण इकडे कधी आलात?”
येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य स य सांगतो, तुEह' िच/हं 
बिघतलीत Eहणनू नाह', पण  या भाकर'ंतून खा8लतं आ:ण 
त_ृ झालात Eहणनू मला शोधता. नm होणा� या अ/नासाठM ौम 
क- नका, पण सनातन जीवनाकरता, ;टकणा� या अ/नासाठM 
ौम करा. मनुंयाचा पुऽ ते तुEहास देईल कारण  या"यावर 
क- नका, पण सनातन जीवनाकरता, ;टकणा� या अ/नासाठM 
ौम करा. मनुंयाचा पुऽ ते तुEहास देईल, कारण  या"यावर 
देव�प यानं िशgका मारला आहे.”



७२ ७२ ७२ ७२ ःवगा+तील धनःवगा+तील धनःवगा+तील धनःवगा+तील धन

सदंभ+ः म=य १९:१६-२३, माक+  १०:१७-२२, लकू १८:१८-२३
ू� �वचारणाराः एक धनवान मनुं य
ू�ः “मी ?ा सग�या (आaा) पाळ8या आहेत. अजनू माnयात 
काय कमी आहे?”

येशूचे उ=रः “तू जर पूण+ होऊ इ"छMत असशील तर 
जा, तुnयाजवळ जे असेल ते वीक, आ:ण गrरबांना दे; आ:ण 
तुला ःवगा+त धन िमळेल; चल, माnयामाग ंये.”
जा तुnयाजवळ जे असेल ते वीक आ:ण गrरबांना दे आ:ण 
तुला ःवगा+त धन िमळेल; चल, माnयामाग ंये.”



७३ ७३ ७३ ७३ ूितफळूितफळूितफळूितफळ

सदंभ+ः म=य १९:२७-२८
ू� �वचारणाराः पेऽ 
ू�ः “मग, आEह' सव+ सोडून तुnयामाग ंआलो आहोत  या 
आEहाला काय िमळेल?”

येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य सांगतो, नFया उ प=ीत मनुंयाचा 
पुऽ आप8या गौरवी राजासनावर बसेल तेFहा माnयामाग ंआलेले 

येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य सांगतो, नFया उ प=ीत मनुंयाचा 
पुऽ आप8या गौरवी राजासनावर बसेल, तेFहा, माnयामाग ंआलेले 
तुEह'स5ुा बारा राजासनांवर बसाल आ:ण इॐाएला"या बारा 
कुळांचा /याय कराल. आ:ण माnया नावाकरता, घरं ;कंवा भाऊ 
;कंवा ब;हणी, ;कंवा बाप ;कंवा आई ;कंवा मलु,ं ;कंवा शेतं 
सोडणा� या ू येक मनुंयाला अनेकपट अिधक िमळेल आ:ण 
सनातन जीवन हे वतन िमळेल. पण पुंकळ प;हले शेवटले 
होतील आ:ण शेवटले प;हले होतील.



७४ ७४ ७४ ७४ श#बाथश#बाथश#बाथश#बाथ

सदंभ+ः म=य १२:१-८, माक+  २:२३-२८, लकू ६:१-५, 
ू� �वचारणारेः परोशी 
ू�ः “श#बाथ ;दवशी जे करणं योfय नाह' ते तुEह' का करता?”
येशूचे उ=रः “जेFहा दा�वदाला, आ:ण  या"याबरोबर जे होते  यांना
भकू लागली होती तेFहा  यानं काय केलं हेह' तुEह' कधी वाचलेलं
नाह' काय? तो देवा"या मडंपात कसा गेला, आ:ण cया सम�प+त
भाकर' केवळ याजकांिशवाय कोणी खाणं योfय नाह'  या  यानं कशा
घेत8या आ:ण खा88या आ:ण जे  या"याबरोबर होते  यांनाह' कशा
भाकर' केवळ याजकांिशवाय कोणी खाणं योfय नाह'  या  यानं कशा
घेत8या आ:ण खा88या, आ:ण जे  या"याबरोबर होते  यांनाह' कशा
;द8या? मनुं याचा पुऽ श#बाथाचा धनी आहे.”



७५ ७५ ७५ ७५ श#बाथश#बाथश#बाथश#बाथ

सदंभ+ः म=य १२:९-१४, माक+  ३:१-६, लकू ६:६-११
ू� �वचारणारेः परोशी 
ू�ः “श#बाथ ;दवशी कोणाला बरं करणं योfयआहे काय?”
येशूचे उ=रः “तुम"यात कोण असा मनुंय असेल 
कy,  या"याजवळ एक म�ढ- आहे, आ:ण श#बाथ ;दवशी ते 
खाचेत पडल ंतर तो  याला ध-न वर उचलणार नाह'? मग 
म�ढरापे^ा मनुंय ;कती अिधक आहे? Eहणनू श#बाथ ;दवशी 
चांगल ंकरणं योfय आहे.
म�ढरापे^ा मनुंय ;कती अिधक आहे? Eहणनू श#बाथ ;दवशी 
चांगल ंकरणं योfय आहे.”



७६ ७६ ७६ ७६ एिलयाएिलयाएिलयाएिलया

सदंभ+ः म=य १७:१०-१३, माक+  ९:११-१३
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “मग शाtी अस ंका Eहणतात कy, एिलया ूथम आला 
पा;हजे?”

येशूचे उ=रः “एिलया खरोखर येणार आ:ण सव+ गोmी नीट करणार. 
१पण मी तुEहाला सांगतो, एिलया आधीच आला असनू  यांनी 

येशूचे उ=रः एिलया खरोखर येणार आ:ण सव+ गोmी नीट करणार. 
१पण मी तुEहाला सांगतो, एिलया आधीच आला असनू  यांनी 
 याला ओळखल ंनाह', पण  यांना वाटल ंतस ं यांनी  याला 
केल.ं  याचूमाण ंमनुंयाचा पुऽपण  यांचं सोशील.”



७७ ७७ ७७ ७७ अॄाहामअॄाहामअॄाहामअॄाहाम

सदंभ+ः योहान ८:५४-५९
ू� �वचारणारेः यहुद'
ू�ः “तू अजनू प/नास वषाdचा नाह'स आ:ण अॄाहामाला पा;हलसं 
काय?”

येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य स य सांगतो, अॄाहाम 
झा8याअगोदर मी आहे.”



७८ ७८ ७८ ७८ स य ःवतंऽ कर'लस य ःवतंऽ कर'लस य ःवतंऽ कर'लस य ःवतंऽ कर'ल

सदंभ+ः योहान ८:३१-३८
ू� �वचारणारेः यहुद'
ू�ः “आEह' अॄाहामाचे सतंान आहो, आ:ण कधी कोणाचे दास 
झालो नाह'. तू आEहाला कसा Eहणतोस कy, तुEह' ःवतंऽ केले 
जाल?”

येशूचे उ=रः “मी तुEहाला स य स य सांगतो, जो कोणी पाप 
करतो तो पापाचा दास आहे. दास सदैव घरात रहात नाह';पऽु 
सदैव घरात राहतो. Eहणनू जर पुऽान ंतुEहाला ःवतंऽ केल ंतर 
करतो तो पापाचा दास आहे. दास सदैव घरात रहात नाह';पऽु 
सदैव घरात राहतो. Eहणनू जर पुऽान ंतुEहाला ःवतंऽ केल ंतर 
तुEह', खरोखर, ःवतंऽ Fहाल. मी जाणतो कy, तुEह' अॄाहामाचे 
वंशज आहा, पण मला ठार मारायला टपला आहा; कारण माnया 
वचनाला तुम"यात वाव िमळत नाह'. मी माnया �प याजवळ 
पा;हल ंते बोलतो, आ:ण तुEह' तुम"या �प याकडून ऐकल ंते 
करता.”



७९ ७९ ७९ ७९ काळजीकाळजीकाळजीकाळजी

सदंभ+ः लकू १०:३८-४२
ू� �वचारणार'ः माथा+
ू�ः “ूभ,ू माnया ब;हणीनं मला एकट'ला काम करायला 
सोडल,ं ?ाची आपण काह' पवा+ कर'त नाह'? तर ितला मला 
मदत करायला सांगा.”

येशूचे उ=रः “माथा+, माथा+, तू पुंकळ गोmीं"या काळजीत आ:ण 
ग>धळात आहेस. पण एकाच गोmीची गरज आहे, कारण मrरयेने 
चांगला भाग िनवडला आहे तो ित"याकडून काढून घेतला 
ग>धळात आहेस. पण एकाच गोmीची गरज आहे, कारण मrरयेने 
चांगला भाग िनवडला आहे; तो ित"याकडून काढून घेतला 
जाणार नाह'.”



८० ८० ८० ८० काळजीकाळजीकाळजीकाळजी

सदंभ+ः म=य ८:२३-२७, माक+  ४:३५-४१, लकू ८:२२-२५
ू� �वचारणारेः िशंय 
ू�ः “ग-ु, आपण बुडतोत, ?ाची आप8याला काळजी नाह' काय?”
येशूचे उ=रः “तुEह' असे िभतरे कसे? तुम"यात �वbास नाह' हे 
कस?ं”



८१ ८१ ८१ ८१ आ: मक अंध वआ: मक अंध वआ: मक अंध वआ: मक अंध व

सदंभ+ः योहान ९:३९-४१
ू� �वचारणारेः परोशी
ू�ः “आEह' पण अधंळे आहोत काय?”
येशूचे उ=रः “तुEह' जर अधंळे असता तर तुम"याकडे पाप 
नसतं, पण आता तुEह' Eहणता कy, ‘आEहाला ;दसतं’, Eहणनू 
तुमचं पाप राहतं.” 



८२ ८२ ८२ ८२ ूथाूथाूथाूथा

सदंभ+ः म=य १५:१-२०, माक+  ७:१-२३
ू� �वचारणारेः शाtी व परोशी 
ू�ः “आपले िशंय पूव+जांची ूथा का मोडतात? कारण ते भाकर' 
खातात तेFहा ते हात धूत नाह'त.”

येशूचे उ=रः “तुEह'स5ुा तुम"या ूथेनं देवाची आaा का 
मोडता? ... ऐका आ:ण �वचार करा. जे त>डात जातं ते माणसाला
�वटाळवीत नाह', पण जे त>डातून बाहेर येतं ते माणसाला
�वटाळ�वतं
�वटाळवीत नाह', पण जे त>डातून बाहेर येतं ते माणसाला
�वटाळ�वतं.”



८३ ८३ ८३ ८३ उपासउपासउपासउपास

सदंभ+ः म=य ९:१४-१७, माक+  २:१८-२२, लकू ५:३३-३९
ू� �वचारणारेः लोक
ू�ः “योहानाचे िशंयआ:ण परोँयांचे िशंय का उपास
करतात? आ:णआपले िशंय का कर'त नाह'त?”

येशूचे उ=रः “वर ्हाhयांबरोबर वर असताना ते उपास क- शकतील
काय?  यां"याबरोबर वर असताना ते उपास क- शकणार नाह'त  

पण वर  यां"यामधनू काढला जाईल तेFहा ते ;दवस येतील, आ:ण
मग  या ;दवशी ते उपास करतील  कोणी कोरय्ा कापडाचं ;ठगळ
पण वर  यां"यामधनू काढला जाईल तेFहा ते ;दवस येतील, आ:ण
मग  या ;दवशी ते उपास करतील. कोणी कोर ्या कापडाचं ;ठगळ
ज/ुया कपhयावर लावीत नाह'त; नाह'तर, भर'चा तुकडा  यातून
उसकटतो, नवा ज/ुयातून, आ:ण फाटकं अिधक वाईट होतं. आ:ण
कोणी नवा िा^ारस ज/ुया बुध8यांत भर'त नाह'त; नाह'तर, तो
िा^ारस ते बुधले फोड'ल. मग िा^ारसआ:ण बुधले नm होतात. पण
नवा िा^ारस नFया बुध8यात भरतात.”



८४ ८४ ८४ ८४ येश ूिशंयांचे पाय धुतोयेश ूिशंयांचे पाय धुतोयेश ूिशंयांचे पाय धुतोयेश ूिशंयांचे पाय धुतो

सदंभ+ः योहान १३:४-१४
ू� �वचारणाराः पेऽ
ू�ः “ूभ,ू तू माझे पाय धुतोस?”
येशूचे उ=रः “मी काय करतो हे तू आता जाणत नाह'स, पण तुला 
पुढे कळेल.”



८५ ८५ ८५ ८५ तयार'तयार'तयार'तयार'

सदंभ+ः म=य २६:१७-१९, माक+  १४:१२-१६
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “आपण व8हांडणाच ंभोजन करावं Eहणनू आEह' जाऊन कुठं 
तयार' करावी अशी आपली इ"छा आहे?”

येशूचे उ=रः “नगरात जा, ितथं तुEहाला एक पाDयाचा घडा 
घेतलेला मनुं य भेटेल;  या"या मागोमाग जा. आ:ण :जथं तो 
आत जाईल ितथ8या घरध/याला Eहणा, ‘ग-ु �वचारतात 
कy मला माnया िशंयांबरोबर व8हांडणाचं भोजन करायला 
आत जाईल ितथ8या घरध/याला Eहणा, ‘ग-ु �वचारतात 
कy, मला माnया िशंयांबरोबर व8हांडणाचं भोजन करायला 
माझी उतरायची खोली कुठं आहे?’ तो ःवतः तुEहाला एक 
मोठM, सजवून तयार केलेली, माड'वरची खोली दाखवील. ितथं 
आप8यासाठM तयार' करा.”



८६ ८६ ८६ ८६ �वbासघात�वbासघात�वbासघात�वbासघात

सदंभ+ः म=य २६:२०-२४, माक+  १४:१७-२०
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “ूभ,ू तो मी तर नाह'?”
येशूचे उ=रः “cयानं माnयाबरोबर थाळ'त हात िभजवला तोच 
मला ध-न देईल. मनुं याचा पुऽ तर,  या"या�वषयी 
िल;ह8याूमाण ंजात आहे, पण cया मनुंयाकडून मनुंयाचा पुऽ 
ध-न ;दला जाईल  याला हळहळ! तो मनुंय ज/मला नसता ध-न ;दला जाईल  याला हळहळ! तो मनुंय ज/मला नसता 
तर  या"यासाठM ते बरं झाल ंअसतं.”



८७ ८७ ८७ ८७ �वbासघात�वbासघात�वbासघात�वbासघात

सदंभ+ः योहान १३:२१-२७
ू� �वचारणारेः योहान
ू�ः “ूभ,ू तो कोण?”
येशूचे उ=रः “मी cयाला हा घास िभजवून देईन, तोच तो आहे.”



८८ ८८ ८८ ८८ �वbासघात�वbासघात�वbासघात�वbासघात

सदंभ+ः म=य २६:२५
ू� �वचारणारेः यहुदा इःकाय�त
ू�ः “र#बी, तो मी तर नाह'?”
येशूचे उ=रः “तू Eहणालास.”



८९ ८९ ८९ ८९ तरवारतरवारतरवारतरवार

सदंभ+ः लकू २२:४७-५१
ू� �वचारणारेः लोक
ू�ः “ूभ,ू आEह' तरवार चालवावी काय?”
येशूचे उ=रः “एवढं होऊ \ा.”



९० ९० ९० ९० येशचूी चौकशीयेशचूी चौकशीयेशचूी चौकशीयेशचूी चौकशी

सदंभ+ः योहान १८:२२-२३
ू� �वचारणाराः एक कामदार
ू�ः “तू ौsे याजकांना अस ंउ=र देतोस काय?”
येशूचे उ=रः “मी वाईट बोललो असलो तर वाइटा�वषयी सा^ 
दे; पण बरोबर बोललो असलो तर तू मला का मारतोस?”



९१ ९१ ९१ ९१ येशूची चोकशीयेशूची चोकशीयेशूची चोकशीयेशूची चोकशी

सदंभ+ः म=य २६:६२-६३, माक+  १४:६०-६१
ू� �वचारणाराः ौsे याजक
ू�ः “तू काह'च उ=र देत नाह'स; हे काय तुnया�व[5 सा^ देत 
आहेत?”

येशूचे उ=रः (येशूने उ=र ;दले नाह'.)येशूचे उ=रः (येशूने उ=र ;दले नाह'.)



९२ ९२ ९२ ९२ येशूची चोकशीयेशूची चोकशीयेशूची चोकशीयेशूची चोकशी

सदंभ+ः म=य २६.६७-६८
ू� �वचारणारेः लोक
ू�ः “अरे :भःता, आम"यासाठM भाकyत कर, तुला मारणारा कोण 
आहे?”

येशूचे उ=रः (येशूने उ=र ;दले नाह'.)येशूचे उ=रः (येशूने उ=र ;दले नाह'.)



९३ ९३ ९३ ९३ येशूची चौकशीयेशूची चौकशीयेशूची चौकशीयेशूची चौकशी

सदंभ+ः म=य २७:१२-१४, माक+  १५:४-५
ू� �वचारणाराः �पलात
ू�ः “तुला ऐकू येत नाह'? हे ;कती गोmींची तुnया�व[5 सा^ देत 
आहेत?”

येशूचे उ=रः (येशूने उ=र ;दले नाह'.)येशूचे उ=रः (येशूने उ=र ;दले नाह'.)



९४ ९४ ९४ ९४ स यस यस यस य

सदंभ+ः योहान १८:३८  
ू� �वचारणाराः �पलात
ू�ः “स य काय आहे?”
येशूचे उ=रः (येशूने उ=र ;दले नाह'.)



९५ ९५ ९५ ९५ अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार

सदंभ+ः योहान १९:८-११  
ू� �वचारणाराः �पलात
ू�ः “तू माnयाशी बोलत नाह'स? मला तुला सोडून \ायचा 
अिधकार आहे, आ:ण वधःतंभावर :खळायचा अिधकार आहे हे 
तुला माह'त नाह' काय?”

येशूचे उ=रः “आप8याला तो व-न ;दलेला नसता तर आप8याला 
माnयावर अिधकार नसता Eहणनू cयानं मला आप8या हाती 

येशूचे उ=रः “आप8याला तो व-न ;दलेला नसता तर आप8याला 
माnयावर अिधकार नसता, Eहणनू cयानं मला आप8या हाती 
;दल ं याचं पाप मोठं आहे.”



९६ ९६ ९६ ९६  याचे तुला काय याचे तुला काय याचे तुला काय याचे तुला काय?

सदंभ+ः योहान २१:२०-२३
ू� �वचारणाराः पेऽ
ू�ः “ूभ,ू ?ाचं काय?”
येशूचे उ=रः “मी येईपयdत  यानं रहाव ंअशी जर माझी इ"छा 
असेल तर  याचं तुला काय? तू माnयामाग ंये.”



९७ ९७ ९७ ९७ पुन[: थत येशू पुन[: थत येशू पुन[: थत येशू पुन[: थत येशू 

सदंभ+ः लकू २४:१८-३२
ू� �वचारणाराः gलयपा
ू�ः “तुEह' य[शलेमात एकटे ूवासी Eहणनू राहता काय? आ:ण 
?ा ;दवसांत इथं घडले8या गोmी तुEहाला कळ8या नाह'त?”

येशूचे उ=रः “कोण या गोmी?”..... “अहो अaानी! आ:ण सदंें`यांनी 
सांिगतले8या, सव+ गोmींवर �वbास ठेवायला मनाचे मदं असलेले 
तुEह'! :भःतानं ?ा गोmी सोसाFयात आ:ण आप8या गौरवात 
सांिगतले8या, सव+ गोmींवर �वbास ठेवायला मनाचे मदं असलेले 
तुEह'! :भःतानं ?ा गोmी सोसाFयात आ:ण आप8या गौरवात 
जावं ?ाचं अग य नFहतं काय?”



९८ ९८ ९८ ९८ शेवटचा काळशेवटचा काळशेवटचा काळशेवटचा काळ

सदंभ+ः म=य २४:१-३, माक+  १३:१-२, लकू २१:५-६  
ू� �वचारणाराः एक िशंय
ू�ः “ग-ु, बघा, कसले हे दगड, आ:ण कस8या ?ा इमारती?”
येशूचे उ=रः “तू ?ा मो�या इमारती पाहतोस ना? इथं पाडला 
जाणार नाह' असा दगडावर दगड राहू ;दला जाणार नाह'.”जाणार नाह' असा दगडावर दगड राहू ;दला जाणार नाह'



९९ ९९ ९९ ९९ शेवटचा काळशेवटचा काळशेवटचा काळशेवटचा काळ

सदंभ+ः म=य २४:३-८, माक+  १३:३-११, लकू २१:७-९
ू� �वचारणारेः िशंय
ू�ः “आEहाला सांगा, ?ा गोmी केFहा होतील? आ:ण आप8या 
येDयाचं आ:ण युगा"या समा_ीचं िच/ह काय?”

येशूचे उ=रः “तुEहाला कोणी फसवू नये Eहणनू जपा. कारण 
माnया नावानं पुंकळ जण येतील, आ:ण Eहणतील, ‘मी :भःत 
आहे’, आ:ण तुEहाला फसवतील. आ:ण तुEह' लढायां�वषयी 
आ:ण लढायां"या अफवा ऐकाल पण तुEह' घाब- नका. कारण 
आहे’, आ:ण तुEहाला फसवतील. आ:ण तुEह' लढायां�वषयी 
आ:ण लढायां"या अफवा ऐकाल पण तुEह' घाब- नका. कारण 
?ा गोmी झा8या पा;हजेत. पण अजून शेवट नाह'; कारण रा� 
रा�ावर उठेल आ:ण राcय राcयावर उठेल; आ:ण जागजागी 
दुं काळ उ�वतील आ:ण भकूंप होतील. पण ?ा सव+ गोmी 
यातनांचा ूारंभ होत.



१०० १०० १०० १०० काळ आ:ण समयकाळ आ:ण समयकाळ आ:ण समयकाळ आ:ण समय

सदंभ+ः �ू. कृ. १:६-८
ू� �वचारणाराः िशंय
ू�ः “ूभ,ू ?ा काळात, तू इॐाएलाचं राcय पु/हा ूःथा�पत 
करणार काय?”

येशूचे उ=रः “�प यानं जे काळ आ:ण समय आप8या ःवतः"या 
स=ेत ठेवलेत ते कळणं तुम"यासाठM नाह'. पण प�वऽ आ मा 
तुम"यावर येईल तेFहा तुEहाला सामvय+ िमळेल; आ:ण 
य[शलेमात सव+ यहु;दयात शोमरोनात आ:ण पvृवी"या 
तुम"यावर येईल तेFहा तुEहाला सामvय+ िमळेल; आ:ण 
य[शलेमात, सव+ यहु;दयात, शोमरोनात आ:ण पvृवी"या 
शेवट"या भागापयdत तुEह' माझे सा^ी Fहाल.”



समा_समा_


