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तावना

      भू येशू ि ािवषयी आज ा काळात लोकां ा मनात अनेक गैरसमज 

आिण  आहेत. काही लोक ा ावर िव ास ठेवतात, पण सगळेच नाहीत. 

काहीनंा ाचे िवचार आवडतात, पण तो देवाचा पु  आहे हे ते मा  करत 

नाहीत. दोन हजार वषापूव ही प र थती फारशी िनराळी न ती. 

      लोक येशूला नेहमी  िवचारत असत, ाचे िवरोधक, ाचे िश  आिण 

सामा  जनसु ा. येशूला िवचार ा गेले ा अशा १०० िविवध ांची पिव  

शा ात णजे बायबलमधील चार शुभवतमानांत नोदं केलेली आहे. ही 

ो रे ा पु कात मी जशी ा तशी सं िहत केली आहेत. ांवर मी माझे 

तःचे भा  केलेले नाही. ेक  कोणी िवचारला आिण तो िवचार ामागे 

कोणती भूिमका होती हे समजून घेता यावे णून पिव  शा ाचे मूळ संदभ 

मी िदले आहेत.  

      आज ा काळात भू येशूिवषयी घेत ा जाणा या शंका िकंवा 

ा ािवषयीचे  अनेकदा नवीन नसतात. तेच  दुस या कोणी तरी तः 

येशूला आधीच िवचारलेले आहेत, आिण ांची उ रे ाने देऊन ठेवलेली 

आहेत. णून ा पु कातील ो रे िज ासू वाचकांना उपयोगी होतील 

अशी मला आशा आहे..  

पुणे, २० स बर २०१८                                                 - डॉ. रंजन केळकर 
  



अनु म णका



१ तू कोण आहेस?

संदभः े. कृ. ९:१-६ 

 िवचारणाराः शौल 

ः “ भू, तू कोण आहेस?”

येशूचे उ रः “तू ाचा छळ करतोस तो येशू मी आहे. तर 

ऊठ, आिण नगरात जा; आिण तू काय केलं पािहजे ते तुला 

सांग ात येईल.”



२ तू कोण आहेस?

संदभः योहान ८:२५-२६ 

 िवचारणारेः य दी 

ः “तू कोण आहेस?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला तेच ारंभापासून सांगतो. तुम ािवषयी 

बोलायला आिण ाय करायला पु ळ गो ी मा ाजवळ 

आहेत; पण ानं मला धाडलं तो खरा आहे आिण मी ा ाकडून 

ऐकले ा गो ी जगाला सांगतो.”



३ तू कुठे राहतोस? 

संदभः योहान १:३८ 

 िवचारणारेः योहानाचे िश  

ः “र ी, ( णजे गु ) आपण कुठं राहता?”

येशूचे उ रः “या आिण पहा.”



४ तू कुठला आहेस?

संदभः योहान १९:८   

 िवचारणाराः िपलात 

ः “तू कुठला आहेस?”

येशूचे उ रः (येशूने उ र िदले नाही.)



५ तू देवाचा पु  आहेस का? 

संदभः लूक २२:७० 

 िवचारणारेः वडील, व र  याजक व शा ी  

ः “मग तू देवाचा पु  आहेस काय?”

येशूचे उ रः “मी आहे हे तु ी णता.”



६ तू त आहेस का?

संदभः लूक २२:६६-६८ 

 िवचारणारेः वडील, व र  याजक व शा ी  

ः “तू ि  असलास तर आ ाला सांग.”

येशूचे उ रः “मी तु ाला सांिगतलं तर तु ी िव ास ठेवणार 

नाही; आिण मी िवचारलं तर तु ी उ र देणार नाही. पण ापुढं 

मनु ाचा पु  देवा ा साम ा ा उजवीकडे बसेल.”



७ त ू त, देवाचा पु  आहेस का?

संदभः म य २६:६३-६४, माक १४:६१-६२ 

 िवचारणाराः े  याजक 

ः “मी तुला िजवंत देवाची शपथ घालतो, तू आ ाला सांग; तू 

काय ि , देवाचा पु  आहेस?”

येशूचे उ रः “तु ी णालात! तरी मी तु ाला सांगतो, तु ी 

ापुढं पहाल की, मनु ाचा पु  साम ा ा उजवीकडे बसला 

आहे, आिण आकाशात ा ढगांवर येत आहे.”



८ तू म शहा आहेस का?

संदभः म य ११:२-६, लूक ७:१८-२३ 

 िवचारणारेः बा ा करणा या योहानाने धाडलेले दोन िश  

ः “आपण जो येणार आहे तो आहात की, आ ी दुस  याची वाट

पहावी?”

येशूचे उ रः “जा, आिण तु ी ा गो ी ऐकत आहा आिण पहात

आहा ा योहानाला सांगा, अंधळे पाहतात आिण पांगळे

चालतात, मेलेले उठवले जातात आिण दीनांना सुवाता सांग ात

येते. आिण ा कोणाला मा ात अडथळा होणार नाही तो ध .”



९ तू राजा आहेस का?

संदभः योहान १८:३७ 

 िवचारणाराः िपलात 

ः “तर तू राजा आहेस काय?”

येशूचे उ रः “मी राजा आहे असं आपण णता. मी स ाची सा  

ावी ाकरता मी ज ास आलो, आिण ाकरता मी जगात आलो. 

जो कोणी स ाचा आहे तो माझा आवाज ऐकतो.”



१० तू यहु यांचा राजा आहेस का? 

संदभः माक १५:२, लूक २३:३, योहान १८:३३-३६  

 िवचारणाराः िपलात 

ः “तू य ांचा राजा आहेस काय?”

येशूचे उ रः “माझं रा  ा जगातलं नाही. माझं रा  ा 

जगातलं असतं तर य ां ा हाती मी िदला जाऊ नये णून माझे 

कामदार लढले असते; पण माझं रा  आता इथलं नाही.”



११ तू यहु यांचा राजा आहेस का? 

संदभः म य २७:११ 

 िवचारणाराः सुभेदार 

ः “तू य ांचा राजा आहेस काय?”

येशूचे उ रः “आपण णाला.”



१२ तू अ ाहामापे ा मोठा आहेस का? 

संदभः योहान ८:५२-५६ 

 िवचारणारेः य दी 

ः “आमचा िपता अ ाहाम मेला; ा ापे ा तू मोठा आहेस 

काय? आिण संदे े मेले; तू तःला काय बनवतोस?”

येशूचे उ रः “मी तःचं गौरव केलं तर माझं गौरव काही 

नाही, पण जो तुमचा देव आहे असं ा ािवषयी तु ी णता तो 

माझा िपता माझं गौरव करतो. तरी, तु ी ाला जाणलेलं 

नाही, पण मी ाला ओळखतो. आिण मी जर टलं की, मी ाला 

ओळखीत नाही, तर मी तुम ासारखा लबाड होईन. पण, मी 

ाला ओळखतो, आिण ाचं वचन पाळतो. माझा िदवस बघायला 

तुमचा िपता अ ाहाम उ ासला; ानं तो बिघतला आिण तो 

आनंिदत झाला.”



१३ प याचे घर

संदभः लूक २:४१-५२ 

 िवचारणारीः येशूची आई 

ः “बाळ, तू आम ाशी असा का वागलास? बघ, तुझे िपता

आिण मी दुः खत होऊन तुला शोधीत होतो.”

येशूचे उ रः “तु ी मला शोधीत होता हे कसं? मी मा ा िप ा ा 

घरात असलो पािहजे हे तु ी ओळखलं नाही काय?” 



१४ येशूचा बाि त मा

संदभः म य ३:१३-१७ 

 िवचारणाराः बा ा करणारा योहान 

ः “मलाच तु ाकडून बा ा ायची गरज आहे; आिण तूच

मा ाकडे येतोस?”

येशूचे उ रः “आता येऊ दे; कारण, आपण असं सव ायीपण पूण

करावं हे उिचत आहे.” 



१५ संदे याचा अवमान

संदभः म य १३:५४-५८, माक ६:१-६, लूक ४:१६-३० 

 िवचारणारेः लोक 

ः “ ा ात ा गो ी कुठून आ ा? ाला िदलेलं ानीपण काय 

आहे? आिण ा ा हातून असे चम ार होतात?

येशूचे उ रः “कोणी संदे ा आप ा तः ा देशात, तः ा 

नातलगात आिण तः ा घरी अस ािशवाय ाचा अवमान होत 

नाही.”



१६ मोठ  आ ण प हल  आ ा

संदभः म य २२:३५-४०, माक १२:२८-३४ 

 िवचारणाराः एक शा ी  

ः “गु , िनयमशा ात कोणती आ ा मोठी आहे?”

येशूचे उ रः “ ‘तुझा देव परमे र ा ावर तू आप ा पूण 

अंतःकरणाने, पूण िजवाने आिण पूण मनाने ीती कर’; ही मोठी 

आिण पिहली आ ा आहे, आिण िह ासारखी दुसरी ही की, ‘तू 

जशी आप ावर तशीच आप ा शेजा  यावर ीती कर’. ा दोन 

आ ांवर सव िनयमशा  आिण संदे े अवलंबून आहेत.”



१७ सनातन जीवन

संदभः योहान ८:४८-५१ 

 िवचारणारेः य दी 

ः “तू शोमरोनी आहेस, आिण तु ात भूत आहे, हे आ ी 

बरोबर णतो ना?”

येशूचे उ रः “मा ात भूत नाही; पण मी मा ा िप ाला मान देतो 

आिण तु ी माझा अपमान करता. पण मी माझं तःचं गौरव 

पहात नाही; जो ते पाहतो आिण ाय करतो असा एक आहे. मी 

तु ाला स  स  सांगतो, कोणी माझी वचनं पाळील तर तो 

कधीच मरण पाहणार नाही.”



१८ सनातन जीवन

संदभः योहान ६:६६-७१ 

 िवचारणाराः िशमोन पे   

ः “ भू, आ ी कोणाकडे जाणार? तु ाजवळ सनातन 

जीवनाची वचनं आहेत. आिण आ ी िव ास ठेवतो, आिण जाणतो 

की, तू देवाचा पिव  आहेस.”

येशूचे उ रः “मी तु ा बारा जणांना िनवडलं ना? आिण तुम ात 

एक जण सैतान आहे.”



१९ सनातन जीवन

संदभः म य १९:१६-२३, माक १०:१७-२२, लूक १८:१८-२३ 

 िवचारणाराः एक धनवान मनु  

ः “उ म गु , मी सनातन जीवन हे वतन िमळावं णून मी 

काय क ?”

येशूचे उ रः “मला उ म का णतोस? एका देवािशवाय कोणी 

उ म नाही. 



२० सावका लक जीवन

संदभः लूक १०:२५-२८ 

 िवचारणाराः एक शा ी 

ः “गु , मी सावकािलक जीवन हे वतन िमळवायला काय 

क ?”

येशूचे उ रः “िनयमशा ात काय िलिहलं आहे? तू कसं 

वाचतोस?”.... “तू बरोबर उ र िदलंस. हे कर, आिण तू जगशील.”



२१ अ ं द दार

संदभः म य ७:१३-१४, लूक १३:२३-२४,  

 िवचारणाराः एक जण 

ः “ भू, तारले जातील ते थोडेच आहेत काय?”

येशूचे उ रः “अ ं द दारानं आत जायला झटा, कारण, मी तु ाला

सांगतो, पु ळ आत जायला पाहतील आिण जाऊ शकणार

नाहीत.”

 



२२ पु हा ज म घेणे

संदभः योहान ३:१-८ 

 िवचारणाराः िनकदेम 

ः “मनु  मोठा झा ानंतर कसा ज ू शकेल? ाला आप ा 

आई ा उदरात पु ा जाववेल काय? आिण ज  घेववेल काय?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला स स सांगतो, कोणीही मनु

पा ापासून आिण आ ापासून ज ािशवाय तो देवा ा

रा ात येऊ शकत नाही. देहापासून ज लेला देह आहे, आिण

आ ापासून ज लेला आ ा आहे. तु ाला पु ा ज लं

पािहजे, असं मी तु ाला टलं ाचं आ य क नका. वारा

पािहजे ितकडे वाहतो आिण तु ी ाचा आवाज ऐकता, पण तो

कोठून येतो आिण कुठं जातो हे तु ाला कळत नाही. आ ापासून

ज ले ा, ेक मनु ाचं असंच आहे.”



२३ पु हा ज म घेणे

संदभः योहान ३:९-१५ 

 िवचारणाराः िनकदेम 

ः “ ा गो ी कशा होऊ शकतील?”

येशूचे उ रः “तु ी इ ाएलाचे गु  आहा, आिण ा गो ी जाणत 

नाही? मी तु ाला स  स  सांगतो, आ ी जे जाणतो ते आ ी 

बोलतो, आिण आ ी जे पािहलं आहे ाची सा  देतो; पण तु ी 

आमची सा  ीकारीत नाही. मी पृ ीवर ा गो ी जर तु ाला 

सांिगत ा तर तु ी िव ास ठेवीत नाही; मग, मी गात ा गो ी 

जर तु ाला सांिगत ा तर तु ी िव ास कसा ठेवाल? जो 

मनु ाचा पु  गातून आला ा ािशवाय कोणीही मनु  

गात चढलेला नाही. आिण मोशेनं रानात जसा साप वर चढवला 

तसाच मनु ाचा पु  वर चढवला गेला पािहजे, ासाठी की, जो 

कोणी िव ास ठेवतो ाला ा ा ठायी सनातन जीवन िमळावं.”



२४ जीवनाची भाकर 

संदभः योहान ६.५२-५९

 िवचारणारेः य दी  

ः “हा आ ाला आपला देह कसा खायला देऊ शकेल?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला स  स  सांगतो, तु ी जोवर 

मनु ा ा पु ाचा देह खात नाही, आिण ाचं र  पीत नाही 

तोवर तु ाला तुम ात जीवन नाही. जो माझा देह खातो आिण 

माझं र  िपतो ाला सनातन जीवन आहे. आिण मी ाला 

शेवट ा िदवशी पु ा उठवीन. कारण, खरोखर, माझा देह अ  

आहे, आिण,खरोखर, माझं र  पेय आहे. जो माझा देह खातो 

आिण माझं र  िपतो तो मा ात राहतो आिण मी ा ात 

राहतो. िजवंत िप ानं जसं मला पाठवलं, आिण मी जसा िप ामुळं 

जगतो तसा जो मला खातो तोही मा ामुळं जगेल. हीच गातून 

उतरलेली भाकर आहे. जी पूवजांनी खा ी आिण ते मेले तशी ही 

नाही. जो कोणी ा भाकरीतून खातो तो सवकाळ जगेल.”



२५ जीवनाची भाकर

संदभः योहान ६:३०-४० 

 िवचारणारेः लोक 

ः “मग आपण कोणतं िच  दाखवता की, ते बघून, आ ी 

आप ावर िव ास ठेवावा? आपण कोणतं करता?३१ आम ा 

पूवजांनी अर ात मा ा खा ा; कारण ’ ाने ांना गातील 

भाकर खायला िदली’ असं िलिहलेलं आहे.”

येशूचे उ रः “मी तु ाला स  स  सांगतो, मोशेनं तु ाला 

गातील भाकर िदली नाही; पण माझा िपता तु ाला गातील 

खरी भाकर देतो. कारण देवाची भाकर गातून उत न जगाला 

जीवन देत आहे.”



२६ जीवनाची भाकर 

संदभः योहान ६:४१-५१
 िवचारणारेः य दी  
ः “हा येशू योसेफाचा मुलगा नाही काय? ा ा बापाला आिण 

आईला आ ी ओळखतो. आता हा कसं णतो, ‘मी गातून 
उतरलो आहे’?”
येशूचे उ रः “तु ी आपआप ात कुरकुर क  नका. ा 
िप ानं मला धाडलं ानं कोणाला ओढ ािशवाय तो मा ाकडे 
येऊ शकत नाही. आिण, मी ाला शेवट ा िदवशी पु ा उठवीन. 
आिण ते सगळे देवाने िशकवलेले होतील’, असं संदे ांत िलिहलं 
आहे, णून जो िप ाकडून ऐकून िशकला आहे असा ेक 
मनु  मा ाकडे येतो. जो देवापासून आहे ानं िप ाला पािहलं 
आहे. ा ािशवाय कोणी िप ाला पािहलं आहे असं नाही. मी 
तु ाला स  स  सांगतो, जो मा ावर िव ास ठेवतो ाला 
सनातन जीवन आहे. मीच जीवनाची भाकर आहे. तुम ा पूवजांनी 
रानात मा ा खा ा आिण ते मेले. पण गातून उतरलेली भाकर 
अशी आहे की, कोणीही ती खावी आिण म  नये. मी गातून 
उतरलेली िजवंत भाकर आहे. ा भाकरीतून कोणी खाईल तर तो 
सवकाळ िजवंत राहील. आिण, जगा ा जीवनासाठी मी जी भाकर 
देईन ती माझा देह आहे.”



२७ िजवंत पाणी

संदभः योहान ४:११-२६ 

 िवचारणारीः शोमरोनी बाई 

ः “महाराज, आप ाजवळ शदायला काही नाही, आिण िवहीर 

खोल आहे, मग आप ाजवळ ते िजवंत पाणी कुठून? आपले पूवज 

याकोब ां ा न आपण मोठे आहा काय? ांनी ही िवहीर 

आ ाला िदली; आिण ते तः, ांचे पु , आिण ांची जनावरं 

िहचं पाणी पीत असत.”

येशूचे उ रः “जो कोणी हे पाणी िपईल ाला पु ा तहान 

लागेल, पण जो मनु  मी ाला देईन ते पाणी िपईल ाला कधीही 

तहान लागणार नाही. तर मी जे पाणी ाला देईन ते ा ा ठायी 

जीवनासाठी उपळ ा पा ाचा झरा होईल.”



२८ िजवंत पाणी

संदभः योहान ४:१-१० 

 िवचारणारीः शोमरोनी बाई 

ः “आपण य दी असून मा ाजवळ, एका शोमरोनी बाईजवळ 

ायला मागता, हे असं कसं?”

येशूचे उ रः “देवाचं दान काय आहे, आिण मला ायला दे असं 

तुला णणारा कोण आहे, हे तुला समजलं असतं तर तू 

ा ाजवळ मािगतलं असतंस आिण ानं तुला िजवंत पाणी िदलं 

असतं.”



२९ िजवंतांचा देव

संदभः म य २२:२३-३२, माक १२:१८-२७, लूक २०:२७-३८ 

 िवचारणारेः सदोकी 

ः “तर ती पुन ानात ा सातांतून कोणाची बायको 

होईल? कारण ती ा सवाची झाली होती.”

येशूचे उ रः “तु ी शा लेख आिण देवाचं साम  जाणत 

नाही, णून चुकत आहा. कारण ते पुन ानात ल  करीत 

नाहीत िकंवा ल  क न देत नाहीत. पण गातील देवदूतांसारखे 

होतात. पण मेले ां ा पु ा उठ ािवषयी देवानं तु ाला 

सांिगतलं आहे ते तु ी वाचलेलं नाही काय? ानं टलं आहे 

की, ‘मी अ ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव, आिण याकोबाचा देव 

आहे.’ देव हा मृतांचा देव नाही, पण िजवंतांचा आहे.”



३० येशूची वचने 

संदभः योहान ६:६०-६४ 

 िवचारणारेः िश  

ः “हे वचन किठण आहे; हे कोणाला ऐकवेल?”

येशूचे उ रः “ ाचा तु ाला अडथळा होतो काय? आिण तु ी जर 

मनु ा ा पु ाला तो आधी होता ितथं वर जाताना पहाल 

तर? आ ा जीवन देणारा आहे, देह काही लाभ घडवीत नाही. मी 

तुम ाशी बोललो ती वचनं आ ा आिण जीवन आहेत. पण 

तुम ात असे काही आहेत की, ते िव ास ठेवीत नाहीत.”



३१ येशूचा अ धकार

संदभः म य २१:२३-३७, माक ११:२६-३३, लूक २०:१-८ 

 िवचारणारेः व र  याजक, शा ी आिण वडील 

ः “तू कोण ा अिधकारानं ा गो ी करतोस? िकंवा ा गो ी 

करायला कोणी तुला हा अिधकार िदला?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला एक गो  िवचारतो, मला उ र ा, आिण 

मी ा गो ी कोण ा अिधकारानं करतो हे मी तु ाला सांगेन. 

योहानाचा बा ा हा गाकडून होता की मनु ांकडून? मला 

उ र ा.”



३२ मं दर

संदभः योहान २:१८-२१ 

 िवचारणारेः य दी 

ः“तू हे करतोस तर आ ाला िच  काय दाखवतोस?”

येशूचे उ रः “तु ी हे मंिदर मोडा आिण मी ते तीन िदवसांत उभं 

करीन.” 



३३ कोणी पाप केले

संदभः योहान ९:१-५ 

 िवचारणाराः िश  

ः “र ी, कोणी पाप केलं? ानं, िकंवा ा ा 

आईबापांनी, णून हा अंधळा ज ला?”

येशूचे उ रः “ ानं, िकंवा ा ा आईबापांनी पाप केलं असं 

नाही, पण देवाची कामं ा ात गट ावीत णून असं झालं. 

ानं मला धाडलं ाची कामं आपण िदवस असेपयत केली 

पािहजेत. रा  येते ते ा कोणीही काम क  शकत नाही. मी 

जगात आहे तोवर मी जगाचा काश आहे.”



३४ उ चत याय

संदभः योहान ७.२०-२४ 

 िवचारणारेः लोक 

ः “तु ात भूत आहे. कोण तुला ठार मारायला टपतो आहे?”

येशूचे उ रः “मी एक काम केलं, आिण तु ी सगळे आ य करता. 

मोशेनं ाकरता, तु ाला सुनत लावून िदली. तरी ती मोशेपासून 

नाही, पण पूवजांपासून आहे. आिण तु ी श ाथ िदवशी मनु ाची 

सुनत करता. मोशेचं िनयमशा  मोडू नये णून जर श ाथ 

िदवशी मनु ाला सुनत िमळते, तर मी श ाथ िदवशी एका 

मनु ाला सवागी िनरोगी केलं णून तु ी मा ावर रागावता 

काय? िदसतं ाव न ाय क  नका,पण उिचत ायानं ाय 

करा.”



३५ दगडमाराची श ा

संदभः योहान ८:१-११ 

 िवचारणारेः शा ी व परोशी 

ः “गु , ही बाई िभचारकमात धरली गेली. आता अशांना 

दगडमार करावा, णून मोशेनं िनयमशा ात आ ाला आ ा 

िदली आहे. पण आपण काय णता?”

येशूचे उ रः “तुम ात जो कोणी िन ाप असेल ानं थम 

ित ावर एक दगड टाकावा.”



३६ अशु ध आ मा

संदभः माक १:२१-२८, लूक ४:३३-३५ 
न वचारणाराः अशु ध आ मा लागलेला मनु य 
नः “अरे नासरेथकर येशू, तुला आम याशी काय करायचं

आहे? तू आ हाला न ट करायला आलास काय? तू कोणआहेस हे
मी जाणतो. देवाचा प व तू आहेस.”

येशूचे उ रः “त ड बंद कर आ ण या यामधून बाहेर नीघ.”



३७ अशु ध आ मा

संदभः म य ८:२८-३४, माक ५:१-२०, लूक ८:२६-३९ 

 िवचारणाराः अशु  आ ा लागलेला मनु  

ः “येशू, परा र देवा ा पु ा, तुला मा ाशी काय करायचं

आहे? मी तुला देवापुढं शपथ घालतो, तू मला िपडू नकोस.”

येशूचे उ रः “अरे अशु आ ा, ा मनु ातून बाहेर नीघ.”

 



३८ सूटप

संदभः म य १९:३-६, माक १०:२-३ 

 िवचारणारेः परोशी 

ः“कोणी कोण ाही कारणाव न आप ा बायकोला सोडणं 

यो  आहे काय?”

येशूचे उ रः “तु ी हे वाचलं नाही काय की, ानं ारंभापासून 

ांना उ  केलं ानं ांना नर आिण नारी असं केलं. आिण 

टलं की, ‘ ा कारणामुळे पु ष आप ा बापाला आिण आईला 

सोडील आिण आप ा बायकोशी जडून राहील; आिण ती दोघे 

एकदेह होतील’? तर मग ती दोन नाहीत, पण एकदेह 

आहेत; णून देवानं जे जोडलं आहे ते मनु ानं तोडू नये.”



३९ सूटप

संदभः म य १९:७-९, माक १०:४-९ 

 िवचारणारेः परोशी 

ः“मग सोडिच ी देऊन ितला सोडायला मोशेनं आ ा का 

िदली?”

येशूचे उ रः “तुम ा मना ा किठणपणामुळं, मोशेनं तु ाला 

तुम ा बायका सोडायला परवानगी िदली; पण ारंभापासून तसं 

झालं नाही. आिण मी तु ाला सांगतो, जो कोणी आप ा 

बायकोला जारकमा ा कारणािशवाय सोडील, आिण दुसरीशी 

ल  करील तो िभचार करतो.”



४० काश

संदभः योहान ११:७-१० 

 िवचारणारेः िश  

ः “र ी, य दी आप ाला आताच दगडमार क  पहात होते 

आिण आपण पु ा ितकडे जाऊ पाहता?”

येशूचे उ रः “िदवसाचे बारा तास असतात ना? कोणी िदवसा 

चाल ास तो अडखळणार नाही, कारण ाला ा जगाचा काश 

िदसतो; पण कोणी रा ी चाल ास तो अडखळतो, कारण ा ात 

काश नाही.”



४१ काशाचे पु

संदभः योहान १२:३१-३६ 

 िवचारणाराः लोक 

ः “ि  सवकाळ राहील असं आ ी िनयमशा ातून ऐकलं 

आहे. आिण, आपण कसं णता की, मनु ाचा पु  वर चढवला 

गेला पािहजे? हा मनु ाचा पु  कोण आहे?”

येशूचे उ रः “आणखी अ काळ तुम ाबरोबर काश 

आहे; तु ाला काश आहे तोवर चाला; नाहीतर, अंधार तु ाला 

गाठील; जो अंधारात चालतो ाला आपण कुठं जातो हे कळत 

नाही. तु ाला काश आहे तोवर काशावर िव ास ठेवा; णजे 

तु ी काशाचे पु  ाल.”



४२ पाच हजारांना भोजन

संदभः म य १४:१३-२१, माक ६:३०-४४, लूक ९:१०-१७, योहान 

६:१-१५ 

 िवचारणारेः िश   

ः “आ ी जाऊन, दोनशे िदनारां ा भाकरी िवकत घेऊन 

ांना खायला देऊ काय?”

येशूचे उ रः “तुम ाजवळ िकती भाकरी आहेत? जा आिण बघा.”



४३ पाच हजारांना भोजन

संदभः योहान ६:१-१५ 

 िवचारणारेः िश   

ः “इथं एक लहान मुलगा आहे. ा ाजवळ पाच जवा ा 

भाकरी, आिण दोन मास ा आहेत; पण इत ा लोकांत ा काय 

आहेत?”

येशूचे उ रः “लोकांना बसवा.”



४४ चार हजारांना भोजन

संदभः म य १५:३२-३९, माक ८:१-१०  

 िवचारणारेः िश   

ः “एव ा मो ा जमावाला खाऊ घालायला, रानात आ ाला 

एव ा भाकरी कुठून िमळणार?”

येशूचे उ रः “तुम ाजवळ िकती भाकरी आहेत?”



४५ मा

संदभः म य १८:२१-२२  

 िवचारणाराः पे   

ः “ भू, मा ा भावानं िकती वेळा मा ािव  पाप 

करावं, आिण मी ाला मा करावी? सात वेळा?”

येशूचे उ रः “मी तुला णत नाही की, सात वेळा; पण सातां ा 

स र वेळा.”



४६ पापांची मा

संदभः माक २:१-१२, लूक ५:१७-२६ 

 िवचारणारेः शा ी 

ः “हा असं का बोलतो? हा दुभाषण करतो! कोण एका 

देवािशवाय पापांची मा क  शकतो?”

येशूचे उ रः “तु ी का आप ा मनात अस ा गो ीचा िवचार 

करता? ा प घाती मनु ाला ‘तु ा पापांची मा केली 

आह’ असं णणं, िकंवा ‘ऊठ, तुझं बाजलं उचल आिण 

चाल’, असं णणं अिधक सोपं आहे? पण मनु ा ा पु ाला 

पृ ीवर पापांची मा करायचा अिधकार आहे हे तु ाला 

समजावं.”



४७ प व  आ मा 

संदभः योहान १४:२२-२६ 

 िवचारणाराः य दा  

ः “ भू, असं काय झालं की, आपण आ ाला गट ाल आिण 

जगाला नाही?”

येशूचे उ रः “कोणीही मा ावर ीती करील तर तो माझं वचन 

पाळील; आिण ा ावर माझा िपता ीती करील; आिण आ ी 

ा ाकडे येऊ, आिण ा ाकडे आमचं वसतीचं िठकाण क . 

जो मा ावर ीती करीत नाही तो माझी वचनं पाळीत नाही. आिण 

तु ी जे वचन ऐकता ते माझं नाही पण ानं मला धाडलं ा 

िप ाचं आहे. मी तुम ाबरोबर रहात असताना मी ा गो ी 

तु ाला सांिगत ात. पण िपता ाला मा ा नावानं धाडील तो 

कैवारी णजे पिव  आ ा तु ाला सव गो ी िशकवील; आिण मी 

ा गो ी तु ाला सांिगत ात ा सव गो ीचंी तु ाला आठवण 

देईल.



४८ पता

संदभः योहान ८:१९ 

 िवचारणारेः परोशी 

ः “तुझा िपता कुठं आहे?”

येशूचे उ रः “तु ी मला िकवा मा ा िप ालाही ओळखीत नाही. 

तु ी मला ओळखलं असतं तर मा ा िप ालाही ओळखलं 

असतं.”



४९ मनु याचा पु

संदभः योहान ९:३५-३८ 

 िवचारणाराः अंधळा मनु  

ः “आिण, भू, तो कोण आहे की, मी ा ावर िव ास ठेवू?”

येशूचे उ रः “तू ाला पहात आहेस आिण तोच तु ाशी बोलत 

आहे.”



५० व वास

संदभः म य २१:१८-२१, माक ११:२०-२३ 

 िवचारणारेः िश  

ः “हे अंिजराचं झाड लगेच कसं वाळल?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला स  सांगतो, तुम ात जर िव ास 

असेल, आिण तु ी संशय धरणार नाही, तर तु ी हे अंिजरा ा 

झाडाला कराल एवढंच नाही, पण, तु ी जर ा डोगंराला णाल, 

‘तू इथून काढला जाऊन समु ात टाकला जा’ तर तसं होईल. 



५१ व वास

संदभः म य २१:१८-२२, माक ११:२०-२५ 

 िवचारणारेः िश  

ः “हे अंिजराचं झाड लगेच कसं वाळल?”

येशूचे उ रः “तु ी ा काही गो ी ाथनेत, िव ास ठेवून 

मागाल, ा सव तु ाला िमळतील.”



५२ व वास

संदभः म य १७:१९-२०, माक ९:१७-२९ 

 िवचारणारेः िश  

ः “आ ी का ते (भूत) काढू शकलो नाही?”

येशूचे उ रः “तुम ा अ िव ासामुळं! मी तु ाला स  

सांगतो, तुम ात जर मोहरी ा दा ाएवढा िव ास असेल, तर 

तु ी ा डोगंराला णाल, ‘इथून पुढ ा जागेवर सरक’ आिण तो 

सरकेल; तु ाला काही अश  होणार नाही.”



५३ वगा या रा यात सवात मोठा

 िवचारणारेः िश  

ः “ गा ा रा ात सवात मोठा कोण?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला स  सांगतो, तुमचा पालट होऊन तु ी 

बालकांसारखे झा ािशवाय गा ा रा ात तु ी वेश करणार 

नाही. कारण जो कोणी तःला ा बालकां माणे लीन करील तो 

गा ा रा ात सवात मोठा आहे.

 



५४ मी या जगाचा नाह

संदभः योहान ८:२१-२४ 

 िवचारणारेः य दी 

ः “हा आ ह ा करणार काय? कारण हा णतो की, ‘मी 

जाईन ितकडे तु ाला येता येणार नाही’.”

येशूचे उ रः “तु ी खालचे आहा, मी वरचा आहे; तु ी ा जगाचे 

आहा, मी ा जगाचा नाही. णून मी तु ाला टलं, तु ी तुम ा 

पापांत मराल; कारण, मी तो आहे असा तु ी िव ास ठेवला 

नाही, तर तु ी तुम ा पापांत मराल.”



५५ तू कोठे जातोस?

संदभः योहान १३:३१-३६ 

 िवचारणाराः िशमोन पे  

ः “ भू, तू कुठं जातोस?”

येशूचे उ रः “मी जाईन ितकडे, आता, तुला मा ामागं येता येणार 

नाही; पण नंतर तू मा ामागं येशील.”



५६ तू कोठे जातोस?

संदभः योहान १३:३७-३८ 

 िवचारणाराः िशमोन पे  

ः “ भू, मला तु ामागं का येता येणार नाही? मी तु ाकरता 

माझा जीव देईन.”

येशूचे उ रः “तू मा ाकरता तुझा जीव देशील काय? मी तुला 

स  स  सांगतो, तू मला तीनदा नाकारशील तोपयत कोबंडा 

आरवणार नाही.”  

 



५७ माग, स य आ ण जीवन

संदभः योहान १४:१-७ 

 िवचारणाराः थोमा 

ः “ भू, आपण कुठं जाता ते आ ाला माहीत नाही; मग माग 

कसा माहीत आहे?”

येशूचे उ रः “माग, स  आिण जीवन मी आहे. मा ा ारे 

आ ािशवाय कोणी िप ाकडे येत नाही. तु ी मला ओळखलं 

असतं तर मा ा िप ालाही ओळखलं असतं. तु ी ाला आता 

ओळखता आिण तु ी ाला पािहलं आहे.”



५८ मी प याकड ेजातो

संदभः योहान १६:१६-२८ 

 िवचारणारेः िश  

ः “हा हे आप ाला काय णतो? ‘थोडा वेळ, आिण तु ी मला 

पाहणार नाही, आिण पु ा, थोडा वेळ आिण तु ी मला 

पहाल;’ आिण, ‘कारण मी िप ाकडे जातो.’ ”

येशूचे उ रः “आिण णून, आता तु ाला दुःख आहे; पण मी 

तु ाला पाहीन, आिण तुमचं मन आनंिदत होईल, आिण 

तुम ापासून तुमचा आनंद कोणी िहरावणार नाही. आिण ा 

िदवशी तु ी मा ाजवळ काही मागणार नाही. मी तु ाला स  

स  सांगतो, तु ी मा ा नावानं िप ाजवळ काही मागाल तर तो 

ते तु ाला देईल. अजून तु ी मा ा नावानं काही मािगतलं 

नाही; तु ी मागा, आिण तुमचा आनंद पूण ावा णून तु ाला 

िमळेल..... मी िप ाकडून िनघालो आिण जगात आलो; पु ा, मी 

जग सोडतो आिण िप ाकडे जातो.”



५९ मी आ ण पता एक आहोत

संदभः योहान १०:२४-३० 

 िवचारणारेः य दी 

ः “आपण कुठवर आमचं मन चळवणार? आपण जर ि  

असाल तर आ ाला उघडपणे सांगा.”

येशूचे उ रः “मी तु ाला सांिगतलं आिण तु ी िव ास ठेवीत 

नाही. मी मा ा िप ा ा नावानं जी कामं करतो ती मा ािवषयी 

सा  देतात. पण तु ी िव ास ठेवीत नाही, कारण मी तु ाला 

ट ा माणं तु ी मा ा मढरांतले नाही. माझी मढरं माझी हाक 

ऐकतात, मी ांना ओळखतो, आिण ती मा ामागं येतात. आिण 

मी ांना सनातन जीवन देतो; ांचा कधीही नाश होणार 

नाही, आिण कोणी ांना मा ा हातातून िहसकून घेणार नाही. 

मला देणारा माझा िपता सवापे ा मोठा आहे, आिण मा ा 

िप ा ा हातातून कोणी िहसकून घेऊ शकत नाही. मी आिण 

िपता एक आहोत.”



६० अ नीने संहार

संदभः लूक ९:५१-५५ 

 िवचारणारेः याकोब व योहान 

ः “ भू, आकाशातून अ ीनं येऊन ांचा संहार करावा, अशी 

आ ी आ ा करावी अशी आपली इ ा आहे काय?”

येशूचे उ रः (येशूने उ र िदले नाही.)



६१ देवाचे रा य

संदभः लूक १७:२०-२१ 

 िवचारणारेः परोशी 

ः “देवाचं रा  कधी येईल?”

येशूचे उ रः “देवाचं रा  िनरी णात येणार नाही; आिण ‘इथं 

बघा’, िकंवा ‘ितथं बघा’ असंदेखील ते णणार नाहीत; कारण 

बघा, देवाचं रा  तुम ात आहे.”



६२ देवाचे रा य

संदभः लूक १७:३०-३७ 

 िवचारणारेः िश  

ः “कुठं, भू?”

येशूचे उ रः “िजथं मढं ितथं िगधाडं जमतील.”



६३ देवाची तुती

संदभः म य २१:१४-१६ 

 िवचारणारेः व र  याजक व शा ी   

ः “ही (मुले) काय बोलतात ते तू ऐकतोस काय?”

येशूचे उ रः “हो, आिण ‘बालकां ा आिण ता ां ा तोडूंन तू 

ुती पूण केलीस’ हे तु ी कधीच वाचलं नाही काय?”



६४ देवाचे काम

संदभः योहान ६:२८-२९ 

 िवचारणारेः लोक 

ः “आ ी देवाची कामं करावीत णून काय करावं?”

येशूचे उ रः “देवाचं काम हे आहे की, ानं ाला पाठवलं आहे 

ा ावर तु ी िव ास ठेवावा.”



६५ देवाला सव काह  श य

संदभः म य १९:२५-२६ 

 िवचारणारेः िश   

ः “मग कोण तारला जाऊ शकेल?”

येशूचे उ रः “मनु ांना हे अश  आहे, पण देवाला सव गो ी 

श  आहेत.”



६६ शेजार

संदभः लूक १०:२५-३७ 
 िवचारणाराः एक शा ी 
ः “आिण माझा शेजारी कोण?”

येशूचे उ रः “एक मनु  य शलेम न खाली य रहोकडे 
िनघाला, आिण चोरां ा गरा ात पडला. ांनी ाचे कपडे 
काढले, ाला फटके लगावले, ाला अधमेला सोडलं, आिण ते 
िनघून गेले. आिण संयोगानं एक याजक ा वाटेनं खाली 
आला, आिण ानं ाला बिघतलं ते ा तो दुस  या बाजूकडून 
गेला. तसाच एक लेवी ा िठकाणी आला, ते ा ानं ाला 
बिघतलं आिण तो दुस  या बाजूकडून गेला. पण, तो होता ितथं एक 
शोमरोनी वास करीत आला; आिण ानं ाला बिघतलं ते ा 

ाला ाचा कळवळा आला. तो ा ाकडे गेला, आिण ानं 
ा ा जखमांवर तेल आिण ा ारस ओतून ा बांध ा; ाला 

आप ा जनावरावर बसवून एका उतारशाळेत आणलं, आिण 
ाची चांगली काळजी घेतली. आिण ानं दुस  या िदवशी दोन 

िदनार काढून ते उतारशाळे ा मालकाला िदले, आिण तो ाला 
णाला, ‘ ाची चांगली काळजी ा, आिण तु ी जे काही अिधक 

खचाल ते मी पु ा परत येईन ते ा तु ाला देईन.’ तर जो चोरां ा 
गरा ात पडला ाचा शेजारी ा ितघांतून कोण झाला असं तू 
समजतोस?”



६७ अंधळे वाटा ये 

संदभः म य १५:१२-१४ 

 िवचारणारेः िश  

ः “परो ांनी हे बोलणं ऐकलं ते ा ांना अडथळा झाला हे 

आपण जाणता काय?”

येशूचे उ रः “मा ा ग य िप ानं न लावलेलं ेक रोप उपटून 

टाकलं जाईल. ांना रा  ा; ते अंधळे वाटा े आहेत आिण 

अंधळा अंध ाला नेऊ लागला तर दोघेही खा ात पडतील.”



६८ व वासू दास

संदभः लूक १२:४१-४४ 

 िवचारणाराः पे   

ः “ भू, तू हा दाखला आ ाला सांगतोस की, सग ांना 

सांगतोस?”

येशूचे उ रः “तर ाला ाचा धनी आप ा प रवारावर ांना 

ा ा अ ाची वाटणी वेळेवर ावी णून नेमील तो िव ासू 

आिण िवचारी कारभारी कोण आहे? जो दास ा ा ध ाला तो 

येईल ते ा तसं करताना आढळेल तो ध . मी तु ाला खरोखर 

सांगतो, तो आप ा सव मालम ेवर ाला नेमील.”



६९ दाखले

संदभः म य १३:१०-१५, माक ४:१०-१२, लूक ६:६-११ 

 िवचारणारेः िश   

ः “आपण ां ाशी दाख ांत का बोलता?”

येशूचे उ रः “ गा ा रा ाची रह ं जाणणं तु ाला िदलेलं 

आहे, पण ते ांना िदलेलं नाही. कारण ा कोणाजवळ आहे 

ाला िदलं जाईल आिण ा ाजवळ िवपुल होईल. पण ा 

कोणाजवळ नाही, ा ाजवळ जे आहे तेपण ा ाकडून काढून 

घेतलं जाईल. णून मी ां ाशी दाख ांत बोलतो; कारण ते 

पाहताना पहात नाहीत, ऐकताना ऐकत नाहीत आिण िवचारही 

करीत नाहीत.”



७० कर देणे

संदभः म य २२:१५-२२, लूक २०:२०-२६ 

 िवचारणारेः हेर  

ः “कैसराला कर देणं यो  आहे की नाही?”

येशूचे उ रः “कैसराचं आहे ते कैसराला ा आिण देवाचं आहे ते 

देवाला ा.



७१ टकणारे अ न 

संदभः योहान ६:२२-२७

 िवचारणारेः लोक  

ः “र ी, आपण इकडे कधी आलात?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला स  स  सांगतो, तु ी िच ं बिघतलीत 

णून नाही, पण ा भाकरीतूंन खा ंत आिण तृ  झालात 

णून मला शोधता. न  होणा  या अ ासाठी म क  नका, पण 

सनातन जीवनाकरता, िटकणा  या अ ासाठी म करा. मनु ाचा 

पु  ते तु ास देईल, कारण ा ावर देविप ानं िश ा मारला 

आहे.”



७२ वगातील धन

संदभः म य १९:१६-२३, माक १०:१७-२२, लूक १८:१८-२३ 

 िवचारणाराः एक धनवान मनु  

ः “मी ा सग ा (आ ा) पाळ ा आहेत. अजून मा ात काय 

कमी आहे?”

येशूचे उ रः “तू जर पूण होऊ इ ीत असशील तर 

जा, तु ाजवळ जे असेल ते वीक, आिण ग रबांना दे; आिण तुला 

गात धन िमळेल; चल, मा ामागं ये.”



७३ तफळ

संदभः म य १९:२७-२८ 

 िवचारणाराः पे   

ः “मग, आ ी सव सोडून तु ामागं आलो आहोत ा आ ाला 

काय िमळेल?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला स  सांगतो, न ा उ ीत मनु ाचा 

पु  आप ा गौरवी राजासनावर बसेल, ते ा, मा ामागं आलेले 

तु ीसु ा बारा राजासनांवर बसाल आिण इ ाएला ा बारा 

कुळांचा ाय कराल. आिण मा ा नावाकरता, घरं िकंवा भाऊ 

िकंवा बिहणी, िकंवा बाप िकंवा आई िकंवा मुलं, िकंवा शेतं 

सोडणा  या ेक मनु ाला अनेकपट अिधक िमळेल आिण 

सनातन जीवन हे वतन िमळेल. पण पु ळ पिहले शेवटले होतील 

आिण शेवटले पिहले होतील.



७४ श बाथ

संदभः म य १२:१-८, माक २:२३-२८, लूक ६:१-५,  

 िवचारणारेः परोशी  

ः “श ाथ िदवशी जे करणं यो नाही ते तु ी का करता?”

येशूचे उ रः “जे ा दािवदाला, आिण ा ाबरोबर जे होते ांना

भूक लागली होती ते ा ानं काय केलं हेही तु ी कधी वाचलेलं

नाही काय? तो देवा ा मंडपात कसा गेला, आिण ा समिपत

भाकरी केवळ याजकांिशवाय कोणी खाणं यो नाही ा ानं

कशा घेत ा आिण खा ा, आिण जे ा ाबरोबर होते ांनाही

कशा िद ा? मनु ाचा पु श ाथाचा धनी आहे.”



७५ श बाथ

संदभः म य १२:९-१४, माक ३:१-६, लूक ६:६-११ 

 िवचारणारेः परोशी  

ः “श ाथ िदवशी कोणाला बरं करणं यो आहे काय?”

येशूचे उ रः “तुम ात कोण असा मनु  असेल की, ा ाजवळ 

एक मढ  आहे, आिण श ाथ िदवशी ते खाचेत पडलं तर तो 

ाला ध न वर उचलणार नाही? मग मढरापे ा मनु  िकती 

अिधक आहे? णून श ाथ िदवशी चांगलं करणं यो  आहे.”



७६ ए लया

संदभः म य १७:१०-१३, माक ९:११-१३ 

 िवचारणारेः िश  

ः “मग शा ी असं का णतात की, एिलया थम आला 

पािहजे?”

येशूचे उ रः “एिलया खरोखर येणार आिण सव गो ी नीट करणार. 
१पण मी तु ाला सांगतो, एिलया आधीच आला असून ांनी ाला 

ओळखलं नाही, पण ांना वाटलं तसं ांनी ाला केलं. 

ाच माणं मनु ाचा पु पण ांचं सोशील.”



७७ अ ाहाम

संदभः योहान ८:५४-५९ 

 िवचारणारेः य दी 

ः “तू अजून प ास वषाचा नाहीस आिण अ ाहामाला पािहलंस 

काय?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला स  स  सांगतो, अ ाहाम 

झा ाअगोदर मी आहे.”



७८ स य वतं  कर ल

संदभः योहान ८:३१-३८ 

 िवचारणारेः य दी 

ः “आ ी अ ाहामाचे संतान आहो, आिण कधी कोणाचे दास 

झालो नाही. तू आ ाला कसा णतोस की, तु ी तं  केले 

जाल?”

येशूचे उ रः “मी तु ाला स  स  सांगतो, जो कोणी पाप करतो 

तो पापाचा दास आहे. दास सदैव घरात रहात नाही;पु  सदैव घरात 

राहतो. णून जर पु ानं तु ाला तं  केलं तर 

तु ी, खरोखर, तं  ाल. मी जाणतो की, तु ी अ ाहामाचे 

वंशज आहा, पण मला ठार मारायला टपला आहा; कारण मा ा 

वचनाला तुम ात वाव िमळत नाही. मी मा ा िप ाजवळ पािहलं 

ते बोलतो, आिण तु ी तुम ा िप ाकडून ऐकलं ते करता.”



७९ काळजी

संदभः लूक १०:३८-४२ 

 िवचारणारीः माथा 

ः “ भू, मा ा बिहणीनं मला एकटीला काम करायला 

सोडलं, ाची आपण काही पवा करीत नाही? तर ितला मला मदत 

करायला सांगा.”

येशूचे उ रः “माथा, माथा, तू पु ळ गो ी ं ा काळजीत आिण 

गोधंळात आहेस. पण एकाच गो ीची गरज आहे, कारण म रयेने 

चांगला भाग िनवडला आहे; तो ित ाकडून काढून घेतला जाणार 

नाही.”



८० काळजी

संदभः म य ८:२३-२७, माक ४:३५-४१, लूक ८:२२-२५ 

 िवचारणारेः िश   

ः “गु , आपण बुडतोत, ाची आप ाला काळजी नाही 

काय?”

येशूचे उ रः “तु ी असे िभतरे कसे? तुम ात िव ास नाही हे 

कसं?”



८१ आि मक अंध व

संदभः योहान ९:३९-४१ 

 िवचारणारेः परोशी 

ः “आ ी पण अंधळे आहोत काय?”

येशूचे उ रः “तु ी जर अंधळे असता तर तुम ाकडे पाप 

नसतं, पण आता तु ी णता की, ‘आ ाला िदसतं’, णून तुमचं 

पाप राहतं.” 



८२ था

संदभः म य १५:१-२०, माक ७:१-२३ 

 िवचारणारेः शा ी व परोशी  

ः “आपले िश  पूवजांची था का मोडतात? कारण ते भाकरी 

खातात ते ा ते हात धूत नाहीत.”

येशूचे उ रः “तु ीसु ा तुम ा थेनं देवाची आ ा का मोडता? ... 

ऐका आिण िवचार करा. जे तोडंात जातं ते माणसाला िवटाळवीत

नाही, पण जे तोडंातून बाहेर येतं ते माणसाला िवटाळिवतं.”



८३ उपास

संदभः म य ९:१४-१७, माक २:१८-२२, लूक ५:३३-३९ 

 िवचारणारेः लोक 

ः “योहानाचे िश आिण परो ांचे िश का उपास

करतात? आिण आपले िश का करीत नाहीत?”

येशूचे उ रः “व  हा ांबरोबर वर असताना ते उपास क

शकतील काय? ां ाबरोबर वर असताना ते उपास क

शकणार नाहीत  पण वर ां ामधून काढला जाईल ते ा ते

िदवस येतील, आिण मग ा िदवशी ते उपास करतील. कोणी

को  या कापडाचं िठगळ जु ा कप ावर लावीत

नाहीत; नाहीतर, भरीचा तुकडा ातून उसकटतो, नवा

जु ातून, आिण फाटकं अिधक वाईट होतं. आिण कोणी नवा

ा ारस जु ा बुध ांत भरीत नाहीत; नाहीतर, तो ा ारस ते

बुधले फोडील. मग ा ारस आिण बुधले न होतात. पण नवा

ा ारस न ा बुध ात भरतात.”



८४ येशू श यांचे पाय धुतो

संदभः योहान १३:४-१४ 

 िवचारणाराः पे  

ः “ भू, तू माझे पाय धुतोस?”

येशूचे उ रः “मी काय करतो हे तू आता जाणत नाहीस, पण तुला 

पुढे कळेल.”



८५ तयार

संदभः म य २६:१७-१९, माक १४:१२-१६ 

 िवचारणारेः िश  

ः “आपण व ांडणाचं भोजन करावं णून आ ी जाऊन कुठं 

तयारी करावी अशी आपली इ ा आहे?”

येशूचे उ रः “नगरात जा, ितथं तु ाला एक पा ाचा घडा घेतलेला 

मनु  भेटेल; ा ा मागोमाग जा. आिण िजथं तो आत जाईल 

ितथ ा घरध ाला णा, ‘गु  िवचारतात की, मला मा ा 

िश ांबरोबर व ांडणाचं भोजन करायला माझी उतरायची खोली 

कुठं आहे?’ तो तः तु ाला एक मोठी, सजवून तयार केलेली, 

माडीवरची खोली दाखवील. ितथं आप ासाठी तयारी करा.”



८६ व वासघात

संदभः म य २६:२०-२४, माक १४:१७-२० 

 िवचारणारेः िश  

ः “ भू, तो मी तर नाही?”

येशूचे उ रः “ ानं मा ाबरोबर थाळीत हात िभजवला तोच मला 

ध न देईल. मनु ाचा पु  तर, ा ािवषयी िलिह ा माणं जात 

आहे, पण ा मनु ाकडून मनु ाचा पु  ध न िदला जाईल 

ाला हळहळ! तो मनु  ज ला नसता तर ा ासाठी ते बरं 

झालं असतं.”



८७ व वासघात

संदभः योहान १३:२१-२७ 

 िवचारणारेः योहान 

ः “ भू, तो कोण?”

येशूचे उ रः “मी ाला हा घास िभजवून देईन, तोच तो आहे.”



८८ व वासघात

संदभः म य २६:२५ 

 िवचारणारेः य दा इ ाय त 

ः “र ी, तो मी तर नाही?”

येशूचे उ रः “तू णालास.”



८९ तरवार

संदभः लूक २२:४७-५१ 

 िवचारणारेः लोक 

ः “ भू, आ ी तरवार चालवावी काय?”

येशूचे उ रः “एवढं होऊ ा.”



९० येशूची चौकशी

संदभः योहान १८:२२-२३ 

 िवचारणाराः एक कामदार 

ः “तू े  याजकांना असं उ र देतोस काय?”

येशूचे उ रः “मी वाईट बोललो असलो तर वाइटािवषयी सा  

दे; पण बरोबर बोललो असलो तर तू मला का मारतोस?”



९१ येशूची चोकशी

संदभः म य २६:६२-६३, माक १४:६०-६१ 

 िवचारणाराः े  याजक 

ः “तू काहीच उ र देत नाहीस; हे काय तु ािव  सा  देत 

आहेत?”

येशूचे उ रः (येशूने उ र िदले नाही.)



९२ येशूची चोकशी

संदभः म य २६.६७-६८ 

 िवचारणारेः लोक 

ः “अरे ि ा, आम ासाठी भाकीत कर, तुला मारणारा कोण 

आहे?”

येशूचे उ रः (येशूने उ र िदले नाही.)



९३ येशूची चौकशी

संदभः म य २७:१२-१४, माक १५:४-५ 

 िवचारणाराः िपलात 

ः “तुला ऐकू येत नाही? हे िकती गो ीचंी तु ािव  सा  देत 

आहेत?”

येशूचे उ रः (येशूने उ र िदले नाही.)



९४ स य

संदभः योहान १८:३८   

 िवचारणाराः िपलात 

ः “स  काय आहे?”

येशूचे उ रः (येशूने उ र िदले नाही.)



९५ अ धकार

संदभः योहान १९:८-११   

 िवचारणाराः िपलात 

ः “तू मा ाशी बोलत नाहीस? मला तुला सोडून ायचा 

अिधकार आहे, आिण वध ंभावर खळायचा अिधकार आहे हे 

तुला माहीत नाही काय?”

येशूचे उ रः “आप ाला तो व न िदलेला नसता तर आप ाला 

मा ावर अिधकार नसता, णून ानं मला आप ा हाती िदलं 

ाचं पाप मोठं आहे.”



९६ ाचे तुला काय?

संदभः योहान २१:२०-२३ 

 िवचारणाराः पे  

ः “ भू, ाचं काय?”

येशूचे उ रः “मी येईपयत ानं रहावं अशी जर माझी इ ा असेल 

तर ाचं तुला काय? तू मा ामागं ये.”



९७ पुन ि थत येशू 

संदभः लूक २४:१८-३२ 

 िवचारणाराः यपा 

ः “तु ी य शलेमात एकटे वासी णून राहता काय? आिण 

ा िदवसांत इथं घडले ा गो ी तु ाला कळ ा नाहीत?”

येशूचे उ रः “कोण ा गो ी?”..... “अहो अ ानी! आिण संदे ांनी 

सांिगतले ा, सव गो ीवंर िव ास ठेवायला मनाचे मंद असलेले 

तु ी! ि ानं ा गो ी सोसा ात आिण आप ा गौरवात जावं 

ाचं अग  न तं काय?”



९८ शेवटचा काळ

संदभः म य २४:१-३, माक १३:१-२, लूक २१:५-६   

 िवचारणाराः एक िश  

ः “गु , बघा, कसले हे दगड, आिण कस ा ा इमारती?”

येशूचे उ रः “तू ा मो ा इमारती पाहतोस ना? इथं पाडला 

जाणार नाही असा दगडावर दगड रा  िदला जाणार नाही.”



९९ शेवटचा काळ

संदभः म य २४:३-८, माक १३:३-११, लूक २१:७-९ 

 िवचारणारेः िश  

ः “आ ाला सांगा, ा गो ी के ा होतील? आिण आप ा 

ये ाचं आिण युगा ा समा ीचं िच  काय?”

येशूचे उ रः “तु ाला कोणी फसवू नये णून जपा. कारण मा ा 

नावानं पु ळ जण येतील, आिण णतील, ‘मी ि  

आहे’, आिण तु ाला फसवतील. आिण तु ी लढायांिवषयी आिण 

लढायां ा अफवा ऐकाल पण तु ी घाब  नका. कारण ा गो ी 

झा ा पािहजेत. पण अजून शेवट नाही; कारण रा  रा ावर उठेल 

आिण रा  रा ावर उठेल; आिण जागजागी दु ाळ उ वतील 

आिण भूकंप होतील. पण ा सव गो ी यातनांचा ारंभ होत.



१०० काळ आ ण समय

संदभः . कृ. १:६-८ 

 िवचारणाराः िश  

ः “ भू, ा काळात, तू इ ाएलाचं रा  पु ा थािपत करणार 

काय?”

येशूचे उ रः “िप ानं जे काळ आिण समय आप ा तः ा 

स ेत ठेवलेत ते कळणं तुम ासाठी नाही. पण पिव  आ ा 

तुम ावर येईल ते ा तु ाला साम  िमळेल; आिण 

य शलेमात, सव य िदयात, शोमरोनात आिण पृ ी ा शेवट ा 

भागापयत तु ी माझे सा ी ाल.”



समा त


